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DE BAKKERIJEN
Vanuit de praktijk komen signalen dat men na het overschakelen van spuitvloeistoffen op gels bij de kakkerlakkenbestrijding in bakkerijen meer last
heeft van meelmotten en broodkevers. Even afgezien van de vraag of dit
-.
inderdaad algemeen het geval is, zou het toch goed zijn om na te gaan of
het logisch is dat dergelijke soorten zich massaler dan eerst manifesteren. We
moeten dan eerst nagaan wat er gebeurt als er een bestrijding van kakkerlakken wordt uitgevoerd met
behulp van een residueel werkende spuitvloeistof. Gewoonlijk worden dan alle naden en kieren, vooral die
op de grond en tot op ooghoogte maar ook die langs wanden en plafonds, behandeld met het insecticide.
Met andere woorden: op heel veel plaatsen, ook waar slechts sporadisch kakkerlakken komen, zit de werkzame stof. De kakkerlakken kunnen er dus overa l mee in aanraking komen. Ook andere insectensoorten
die in de ruimte aanwezig Lijn, komen er bijna onvermijdelijk mee in contact en gaan dood. De werkzame
stof is namelijk niet specifiek alleen werkzaam voor kakkerlakken. leder insect dat het middel via de huid
binnen krijgt, gaat er aan dood.
Bij de toepassing van een gel voor de bestrijding van kakkerlakken worden druppels aangebracht in en nabij
schuilplaatsen van insecten. De kakkerlakken eten van deze druppels gel en krijgen zo de werkzame stol in hun
maagdarmkanaal en zo verder in hun lichaam. Andere insectensoorten zullen ook aan het middel doodgaan mits
ze eveneens van de gel eten.
Het is heel aannemelijk dat meelmotten(larwn) en broodkever(larven) niet ot nauwelijks van de gel zu llen eten.
De larven voeden zich voornamelijk met meel en graan en de samenstelling van de gel is dàarvan duidelijk afwijkend. Daardoor is het dan ook best mogelijk dat men na het overgaan op gels bij de kakkerlakkenbestrijding meer
last zat gaan ondervinden van de insectensoorten die vroeger algemeen in bakkerijen werden aangetroffen.
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We berichtten u al eerder over de door VWS te verlenen ontheffing voor het gebruik van
difenacum buiten gebouwen om er lokaas mee aan te maken voor bruine ratten Vanuit het
oogpunt van de volksgezondheid 1s inmiddels groen licht gegeven. Het
Ministerie van VROM wil daar echter een maximumduur van 120 dagen
aan verbinden Zij lopen daarmee vooruit op de maximumduur die per
1 januari 2003 geldt voor elke ontheffing. Door al dat geharrewar 1s er nog
steeds geen ontheffing van difenacumgebruik buiten gebouwen. Zolang
VWS en VROM het samen niet eens kunnen worden, wordt de bruine ratten die resistent geworden zijn voor bromadiolon niks in de weg gelegd. De
laatste berichten zijn overigens dat VWS nu zoekt naar een alternatief voor
een ontheffing
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De Algemene Vereniging van Ongediertebestn1ders (AVO) heeft
een nieuw bestuur. Voorzitter 1s de heer Rein G. Jonker,
directeur lnsektokill Ratmuka Groep Vice-voorzitter en
tevens beheerder van de eigen site Cwww.avo.orgl is
Pierre Trienes. Als algemene bestuursleden zijn Hans
Wemnk en Ferdie Keizer toegetreden; Ton Oostveen
1s penningmeester en secretaris van de AVO. De
jubilerende AVO heeft grote plannen. Jonker: 'Als
brancheorganisatie behartigen WIJ de belangen
van 41 leden. De markt is op dit moment sterk in
beweging. Zo spelen wij een actieve rol in de ontwikkeling van uniforme, algemene leveringsvoorwaarden en zijn wij op verzoek van onze leden een
lobby gestart voor een goeie opzichtverzekenng De
dekking voor de aansprakelijkheid is namelijk nog
steeds met goed geregeld in ons land. Ook heeft de
AVO plannen op het gebied van voorlichting en onderwiJS; wiJ zijn ervan overtuigd dat er in de nabije toekomst
veel gaat veranderen voor de dierplaagbestnJder en zi1n bedrijf.
WiJ zien voor de brancheorganisatie een belangrijke taak als communicatiekanaal richting overheid en het KAD. ' Zowel de AVO als de NVO zijn nauw betrokken biJ de totstandkoming van
de certificering van dierplaagbestrijders en het Keurmerk Dierplaagpreventie voor opdracht·
gevers. Dit jaar wordt het 5-Jarige bestaan van de AVO gevierd. Eind augustus 2002 wordt een
feestelijke dag gepland; nadere details volgen nog.
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