•
Faraomieren zijn ••
•
hardnekkig ••
•
In DIERPLAGEN Informatie jaargang 5 num•
mer 2 is uitgebreid aandacht besteed aan de •
bestrijding van de faraomier Monomorium

pharaonis L.. Het betrof hier een studentenflat
van 17 verdiepingen met ongeveer
480 eenheden. Het bleek niet mogelijk om de
klachten langdurig onder de knie te krijgen .
Is de flat inmiddels wel 'vrij'?
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Sinds november 2000 klagen de dames en
heren studenten over faraomieren. Er vindt
een bestri jdingsactie plaats met lokdozen op
de le t/m de l0e verdieping. In maart 2001
wordt de flat 'miervrij' verklaard, maar helaas:
in het na jaar keren op verschillende afdelingen de faraomieren terug. De behandeling
herhaalt zich. Toch worden tijdens een nieuwe, uitgebreide inspectie in augustus en september 2003 opnieuw faraomieren aangetroffen. Dat is het moment waarop h et besluit
valt o m de gehele flat, van kelder tot dak,
inclusief alle vertrekken en wooneenheden te
behandelen met verse Maxforce Faraomier-

lokdozen. Begin november 2003 worden in totaa l 3.495 (!) lokazen
uitgeplakt. Elke 14 dagen vinden de eerste nacontroles plaats.
Daarna wordt drie maanden lang om de maand gecontroleerd. Aan
de bewon ers wordt gevraagd om bij te houden of, en zo ja: waar en
wanneer men mieren heeft zien lopen.
(advertentie)

~ Anticimex®
Anticimex is een bedrijf dat nu al inspeelt op de ontwikkelingen van morgen .
Anticimex, met 75 werknemers in Nederland en mee r dan 1400 werknemers in Europa,
stelt zich ten doel uw partner te zijn in plaagdierpreventie. Onze Nederlandse vestiging
heeft meer dan 25 jaar ervaring bij het ondersteunen van bedrijven op dit gebied.

Voedselveiligheidsmanagement
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Met voedselveiligheidsmanagement waarborgen wij uw
kwaliteit op het gebied van voedselveiligheid. Door onze
kennis en expertise kunnen wij voor uw bedrijf
- alle bedrijfsprocessen in kaart brengen
- alle risico's met betrekkin g tot voedselveiligheid
minimaliseren
- garanderen dat u voldoet aan de hygiënecode
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Kijk ook eens op onze website voor een volledig overzicht van onze kennis en expertise
Anticimex Benelux BV
Schapenweide 6, 4824 AN BREDA
Postbus 3420, 4800 DK BREDA
Tel. 076 - 548 66 60
Fa x 076 - 542 42 30
sales@anticimex.nl
http://www.anticimex.nl

De eerste controle na 14 dagen
In zes wooneenheden worden nog mieren
vastgesteld. In één woning wordt in een
zak potgrond een nest faraomieren aangetroffen. In de overige wooneenheden
worden geen faraomieren waargenomen.
Tweede controle na 28 dagen
Van de ca. 480 woonheden wordt in één
woning nog faraomieren vastgesteld .

Derde controle na 58 dagen
Op geen enkele wooneenheid worden nog
faraomieren aangetroffen.

kamers en keukens ook lokdoosjes plakken in alle kofferluiken,
was- en doucheruimten, de meter- en leidingkasten, de werkkasten,
toiletten en in all e kelders.
Niet alleen de faraomieren blijken hardnekkig; ook het gedrag van
de bewoners is moeilijk te veranderen. Een goede (en herhaalde)
voorlichting over het niet tijdig opbergen van eet- en drinkwaren
en het belang van een goede
hygiëne kan veel bijdragen
aan het succes van de
bestrijdingsactie. De heer
D. Straatman, bestrijdingstechnicus
bij
Afvalcombinatie De Vallei, kan
hierover meepraten!

Vierde controle na 88 dagen
Dit blijft zo, ook na de vierde controle (na
88 dagen) en de vijfde (na 118 dagen). Dat
is het moment om de lokaasdoosjes te verwijderen. De bestrijding van de faraomier
is nu wel geslaagd.

EVALUATIE
Hoe komt het dat zo'n bestrijding aanvankelij k zo moeizaam verloopt (de faraomieren
negeerden zelfs het lokaas) en naderhand wel
tot succes leidt? Het antwoord schui lt in een
combinatie van factoren: de inventarisatie, de
aanpak, de medewerking van de bewoners, de
kwaliteit van het lokaas en niet te vergeten: de
vasthoudendheid van de dierplaagbestrijder.
Een spuitactie heeft overigens weinig zin;
bespoten oppervlakten worden gemeden terwijl de werkzame stof beslist in het nest moet
worden gebracht om de koni nginnen en hun
larven te doden. Zowel kleine als grote wooneenheden moeten massaal worden aangepakt.
Ruimten waar men geen mieren verwacht,
mogen niet zondermeer worden overgeslagen
tijdens de bestrijding. Dus behalve in de

TIP 1
Faraomieren zijn zeer gevoelig voor (de geur van) vreemde
stoffen. Chemische schoonmaakmiddelen, zelfs sigarettenrook
kunnen de mierenstraten verstoren, waardoor de mieren niet
meer in contact komen met de lokdoos.

TIP 2
Houdt u zelf de lokdozen op voorraad? Hou er dan rekening mee
dat de geur en de temperatuur in de bestrijdingsmiddelenkast
van invloed zijn. Vraag advies aan uw distributeur.
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TIP 3
Begin pas aan een bestrijding met lokazen als in een periode
van minimaal 8 weken daaraan voorafgaand geen vloeibare
bestrijdingsmiddelen zijn toegepast.
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