Nog ain keer Grunnings
Het Groningse dialect zit boordevol originele uitdrukkingen en bijnamen voor plaagdieren. Vooral de muis
heeft vaak tot inspiratie gediend. 'n Moes kind er wel mit deur hoanebaalken, oftewel: 't is een kleinigheid; er is lang geen eten genoeg. As moes zat is, smookt 't meel bitter. Dit betekent waarschijnlijk
dat een muis niet alleen dingen aanknaagt maar dat er ook vervuiling van het voedsel optreedt. Hai kin
nog gain moes van de trappen schoppen; hij heeft geen kracht meer; hij is machteloos. 't Is moes as
mouer, allemaol twij oren en ain steert: ze lijken precies op elkaar.
Ook de luis heeft voor bijzondere spreekwoorden gezorgd. Wat
dacht u van 'men het mainsstied meer last mit neten as
mit loezen' (kleine schuldeisers plagen meer dan grote). Nou
bist eerst eer oet de loezen: nu ben je eerst weer uit de zorgen. Beter n loes in de pot as hoi/daal gain vlaais, meestal
schertsend of nijdig bedoeld wanneer het eten niet zindelijk
bereid is.
Weet u wat een bremster is? Hiermee wordt een horzel ofwel
een daas aangeduid (familie Tabanidae). Een bazige vrouw wordt
ook wel eens een bremster genoemd. Zo dun as n bremstervleugel (heel erg dun dus.) Op het Hoogeland kent men de uitdrukking: ik bin zo min as n mug (ik voel me ziek of lusteloos).
Trouwens, n mug het ook n kop!
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Toelatingsnr. Bestrijdingsmiddel

Vervaldatum Werking

Werkzame stoffen

10138 N

lm pralit-CCO

01/6/00

houtconservering

10839 N

Kemwood CCA-C

01/6/00

houtconservering

11617 N
11641 N

Embasol DT
Embalit CBC

01/6/00
01/6/00

houtconservering
houtconservering

11788 N
11797 N
11921 N

Actellic VB*
Embalit CC
Kingson Timber protection

16/6/00
01/6/00
01/6/00

insecticide
houtconservering
houtconservering

boorzuur, chroomtrioxide,
koper(l l)oxide
arseenpentoxide,
chroomtrioxide,
koper(l l)oxide
dichlofuanide, tolylfluanide
boorzuur, chroomtrioxide,
koper (1 l)oxide
pirimifos-methyl
chroomtrioxide, koper(l l)oxide
boorzuur, chroomtrioxide,
koper(l 1)oxide

* Opmerking: de toelating voor Actellic VB is op verzoek van Zeneca Agro uit
Ridderkerk ingetrokken. Het vervallen van deze toelating zal naar verwachting grote
gevolgen hebben voor opdrachtgevers met graanopslag.
Er blijkt enige onduidelijkheid te bestaan over de toelating van het middel BaygonStuif PR (werkzame stof propoxur). De toelating voor dit middel onder nummer
9995 N is verlengd. Baygon-Stuif is voor de professionele ongediertebestrijder
normaal verkrijgbaar in 5 kg-verpakking. Voor de particulier is op basis van dezelfde
werkzame stof Baygon poeder tegen kruipend ongedierte verkrijgbaar (toegelaten
onder nummer 3797 N).
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