Voorplaat:
Hazelmuis (Muscardinus avellanarius) uit Yijlenerbossen.
Foto J. Th. ter Horst, Maast richt.
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Bestrijding van insecten
in en om menselijke behuizingen
Ir. A. J. Ophof
Inspecteur Volksgezondheid i.a.d. belast met de ongediertebestrijding

ll. Kakkerlakken.

3. De verdelging.

Reeds eerder wezen wij erop, maar het kan niet genoeg worden herhaald, dat een verdelgingsactie inhoudt het gebruik van insecticiden. Dit betekent dat men in het directe leefmilieu van mens en dier een meer of minder giftige stof brengt. Derhalve dient in dit
verband een grote terughoudendheid te worden betracht en is de toepassing van insecticiden
a 11een verantwoord als weringsmaatregelen niet of niet volledig kunnen worden genomen.
Om de risico's zoveel mogelijk te beperken, dienen zowel de gebruiksvoorschriften als de
op het verpakkingsetiket vermelde waarschuwingen nauwkeurig in acht tci worden genomen.
Aan particulieren mogen alleen de voor huishoudelijk gebruik toegelaten middelen in
handen wo rden gegeven. Voor grotere objecten mogen de gemeentelijke ongediertebestrijder
en de beroepszuiveraar die middelen gebruiken die toegelaten zijn voor toepassing door
beroepsbestrijders.

Overname van artikelen of gedeelten daarvan slechts na toestemming van de redaktie.
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Daar kakkerlakken uitgesproken nachtdieren zijn, kan het onderzoek naar hun aanwezigheid en naar de omvang van de plaag het beste gebeuren zodra het donker is, dus na het
beëindigen van de dagelijkse werkzaamheden. Doet men het licht aan, dan schieten de
dieren weg naar hun schuilplaatsen. Het is daarom beter gebruik te maken van een goede
zak lantaarn.
Moet het onderzoek beslist overdag gebeuren dan kan men een, zij het minder goede,
indruk van de omvang van de plaag krijgen door de verdachte schuilplaatsen te bespuiten
met behulp van een spuitbus die pyrethrum-extract (pyrethrinen) of een ander insecticide
bevat. Daar deze preparaten een sterk uitdrijvende werking hebben, komen de kakkerlakken na enige minuten te voorschijn.
Het succes van een kakkerlakkenbestrijding is geheel afhankelijk van zeer zorgvuldig en
grondig werken, waarbij geen enkele (mogelijke) schuilplaats mag worden overgeslagen.
Zelden zal een eenmalige verdelgingsactie geheel afdoende zijn, aangezien er a ltijd eipakketten zullen blijven liggen, die ongevoelig zijn voor het bestrijdingsmiddel.
De Duitse kakkerlak zet de eipakketten af kort voordat zij uitkomen, de andere soorten
zodra de pakketten volgroeid zijn waarna het enige, soms langere tijd duurt voor zij uitkomen. Na de verdelgingsactie kunnen dus nog larven worden geboren. Zodra de aanwezigheid van larven wordt geconstateerd, zal een tweede verdelgingsactie moeten volgen.
Gebruikt men een insecticide met residu-werking, dan is er een gerede kans dat de nieuwe
larven in aanraking komen met het residu en sterven, zodat de noodzaak van een tweede
actie dan vervalt. Heeft men de actie goed uitgevoerd , dan mogen er in elk geval geen
volwassen insecten of oudere larven meer worden gevonden.
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Voor een verdelgingsactie in KEUKENS, ook die van ziekenhuizen en bejaardentehuizen,
moet geëist worden dat deze buiten gebruik worden gesteld. Dit geeft de bestrijder de
vrije hand en voorkomt besmetting van voedsel met het insecticide. Stelt men deze eis niet,
dan blijft alles half werk.
·
De keuken moet geheel ontruimd worden, alle potten en pannen dient men te verwijderen
evenals de dienwagentjes, deze laatste nadat ze gecontroleerd zijn op de aanwezigheid van
kakkerlakken. Hetzelfde geldt voor alle andere losstaande apparaten.
Daarna moeten de fornuizen, stoompannen, boilers, geysers e.a. aanwezige apparaten met
behulp van een ter zake kundige monteur zo veel mogelijk worden ontmanteld, waarna
de bespuiting kan beginnen. Bij de behandeling van een electrisch fornuis verdient het aanbeveling dat daarbij een monteur aanwezig blijft ter voorkoming van moeilijkheden.
Bedenk dat ovens en alle hierboven genoemde apparaten zeer geliefde schuilplaatsen voor
kakkerlakken zijn. Behandel die dus zorgvuldig. dit bespaart veel werk in de toekomst.
Alvorens met het spuiten te beginnen kan het, vooral bij een sterke besmetting, aanbeveling
verdienen de openingen bij de doorvoer van buizen en leidingen door vloer, muur of plafond, goed af te stoppen en vóór de drempels een baan van het insecticide te spuiten om
wegvluchten van insecten te voorkomen. Geef ook aandacht aan klokken, contactdozen,
telefoontoestellen, lamparmaturen, achterzijden van kalenders, aanplakborden e.d.; verder
aan de aanrechten (de laden moeten eruit) en de achterkanten daarvan. Haal de roosters
van de afvoeren naar het riool los; soms zitten daar kakkerlakken.
Pas een d i re c te bespuiting van objecten toe; het vernevelen in de ruimte is wel spectaculair, doch heeft veelal weinig zin. Het doordringingsvermogen in spleten en kieren van
de nevel wordt sterk overschat.
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Duitse kakkerlakken komen uit een lade van een keukenaanrecht.
(Foto Remokil B.V. , Rijswijk. Z.H.)

Links: Amerikaanse kakkerlakken op
brood. Boven: eipakket Oosterse kakkerlak (Foto's Rentokil B.V., Rijswijk, Z.H.)
Het vernevelen van insecticiden is alleen verantwoord op moeilijk bereikbare plaatsen,
zoals leidingtunnels en -kokers, de ruimte tussen plafond en vloer e.d. Hier kan ook gestoven worden met een stuifpoeder. Deze mag alleen in een dunne laag worden aangebracht;
een dikke laag schrikt de insecten af.
Daar waar centrale blokverwarming wordt toegepast, heerst onder de vloer een goede temperatuur met als gevolg dat de kakkerlakken zich hier overdag verschuilen. Via deze
leidingen onder de vloer verspreidt de plaag zich naar de andere woningen. T.a.v. de ongediertebestrijding is centrale blokverwarming dan ook minder gewenst.
Schakelkasten, contactdozen en telefoontoestellen kunnen alleen behandeld worden met
een stuifpoeder. Win daaromtrent eerst het advies in van een deskundige alvorens de behandeling uit te voeren. Dit voorkomt storingen en ongelukken door kortsluiting.
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Na de actie dient de keuken gedurende de eerste nacht te worden afgesloten. Kakkerlakken
zijn immers nachtdieren. In deze tijd dient de temperatuur zo hoog mogelijk te worden
opgevoerd, waardoor de overgebleven dieren extra actief worden en zij eerder in aanraking
komen met het insecticide. Naar gelang van de aard van het gebruikte preparaat, bv.
dichloorvos, draagt de zo verkregen verhoogde dampspanning van het middel bij tot het
resultaat van de verdelging.
De volgende morgen wordt goed gelucht, daarna de vloer geschrobd en de aanrechten
en andere voorwerpen, die met voedsel in aanraking komen, met heet soda-water goed
afgenomen. Dan kan de keuken weer worden ingericht en in gebruik genomen.
Wat hierboven is gezegd over een verdelgingsactie in grote keukens, geldt in principe voor
iedere lokaliteit waarin een dergelijke actie moet worden ondernomen, ook voor huiskamers. Wat deze laatste betreft, zal ieder meubelstuk dat vóór de actie uit een besmette
kamer wordt verwijderd, nauwkeurig op de aanwezigheid van het ongedierte moeten worden onderzocht. Kan de kamer niet worden ontruimd, dan kan de verdelging het best door
de bewoner zelf worden uitgevoerd met een huishoudinsecticide in een spuitbus. De gemeentelijke ongediertebestrijder kan hieraan enige leiding geven.
Het spreekt wel vanzelf dat in ziekenzalen of bejaardentehuizen in geen geval gespoten
mag worden zolang er patiënten in de kamer zijn, evenmin in bewoonde kinderkamers.
Na de bespuiting dient lang en goed gelucht te worden, voordat de bewoners weer worden
toegelaten.
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Bij een verdelgingsactie in DIERENTUINEN zal zeer grote voorzichtigheid moeten worden
betracht. De actie mag hier alleen worden uitgevoerd in nauwkeurig overleg met de directie
en bij aanwezigheid van personeelsleden van de betrokken afdeling. De gevoeligheid van
de levende have voor de verschillende insecticiden varieert sterk met de diersoort. Bedenk
ook dat kakkerlakken voor sommige dieren (o.a. vogels en apen) een welkome prooi zijn.
Ondanks alle voorzorgen kunnen er toch ongelukken gebeuren doordat tuindieren kakkerlakken verorberen, die met het bestrijdingsmiddel in aanraking geweest zijn.
AQUARIA in de buurt van de plaats waar de verdelging wordt uitgevoerd, zijn bijzonder
gevoelige objecten. Deze moeten hermetisch worden afgedekt. Vissen en andere koudbloedige dieren zijn zeer gevoelig voor uiterst geringe hoeveelheden insecticide. Met name geldt
dit voor pyrethrinen.
Bij iedere bespuiting, ook met grove druppels, ontstaat altijd een zekere hoeveelheid nevel.
Zorg ervoor dat deze niet door tocht in het aquarium kan komen. Het zou de eerste keer
niet zijn dat men daardoor voor onaangename verrassingen komt te staan.
Bij PROEFDIER VERBLIJVEN is een kakkerlakkenbestrijding nauwelijks mogelijk zolang
de proefdieren in het lokaal aanwezig zijn. Men winne hieromtrent nader advies in bij de
Afdeling Bestrijding van Ongedierte te Wageningen.
De bestrijding van kakkerlakken op VUILSTORTPLAATSEN kan alleen effectief geschieden via een zorgvuldig stortplaatsbeheer:
a. het handhaven van een ordelijke staat op het terrein;
b. een zo klein mogelijke stortkop, hoogstens ter breedte van 2 vuilniswagens;
c. het zorgvuldig afdekken van het gestorte vuil, zowel aan de bovenkant als aan de zijkanten,
met een laag grond van plm. 30 cm. Dit moet liefst dagelijks geschieden na afloop van
de werkzaamheden, in elk geval eens in de week op vrijdagmiddag, nadat de laatste
vuilnisauto is gestort. In geen geval mag het onafgedekte materiaal tijdens het weekeind
blijven liggen.
Gebruik van insecticiden op stortplaatsen eist een grote hoeveelheid verdelgingsmiddel
en is daardoor kostbaar; de resultaten zijn vaak gering en zeker van korte duur, gezien
de vele schuilplaatsen in het vuil waardoor de insecten moeilijk bereikbaar zijn. Bovendien bestaat bij het gebruik van insecticiden kans dat het oppervlaktewater in de omgeving wordt vergiftigd met alle gevolgen van dien;
d. het opschietende onkruid regelmatig maaien en het maaisel verwijderen. Blijft het
liggen, dan biedt dit een goede schuilplaats voor kakkerlakken (en krekels).

Kakkerlakken aan de buitenkant van een pakkist.
Foto's Rentokil B. V., Rijswijk (Z.H.)
Oosterse kakkerlakken in met korst bedekte drainbuis.

De bestrijdingsmiddelen
A. Voor niet-beroepsmatig gebruik

''

Voor het gebruik van insecticiden door leken zijn spuitbussen in de handel, die bij iedere
goede drogist verkrijgbaar zijn.
Het best kan men voor de bestrijding van kakkerlakken spuitbussen adviseren gevuld met
pyrethrinen (pyrethrum-extract). Als regel wordt bij de pyrethrinen een kleine hoeveelheid
piperonyl-butoxide gemengd als synergist om de werking van de pyrethrinen op het insect
te verhogen.
Weliswaar werkt deze combinatie sterk prikkelend op de slijmvliezen, het grote voordeel
is echter dat dit insecticide weinig nawerking heeft. In korte tijd ontleedt het product
onder invloed van lucht en licht in ongevaarlijke verbindingen.
Bovendien hebben pyrethrinen een sterk uitdrijvende werking, d.w.z. dat als verdachte
schuilplaatsen daarmee bespoten worden, de kakkerlakken door de prikkelende werking
van het preparaat uit hun schuilplaatsen te voorschijn komen. Deze eigenschap hebben
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pyrethrinen overigens gemeen met enkele andere tegen kakkerlakken werkzame insecticiden.
Daar pyrethrum-extract weinig nawerking heeft, is het wel noodzakelijk om de kakkerlakken met de spuitvloeistof te raken.
Naast spuitbussen met pyrethrinen en piperonyl-butoxide, zijn er ook spuitbussen in de
handel die een mengsel bevatten van deze verbindingen met lindaan en/ of methoxychloor
en dichloorvos (DDYP).
Gebruikt men spuitbussen met hetzij lindaan of methoxychloor of een mengsel daarvan
met pyrethrinen en DDVP, dan moet men er wel rekening mee houden dat lindaan en
methoxychloor gechloreerde koolwaterstoffen zijn, die nadat de vloeistof verdampt is, een
giftig residu achterlaten, dat zijn giftige werking vrij lang behoudt, niet alleen voor de
kakkerlakken, maar ook voor mens en huisdier. Gebruik van deze verbindingen moet dus
met grote voorzichtigheid geschieden. Daar waar huisdieren en kinderen in contact kunnen
komen met dit residu, mogen deze verbindingen niet worden toegepast.
Ook met spuitbussen die DDVP bevatten, moet met grote voorzichtigheid worden omgegaan.
In sterkere mate dan lindaan heeft dichloorvos naast contactwerking, dus doding van het
insect door contact met het gif, ook een voor het insect dodelijke dampwerking. Men
houde er rekening mee dat deze damp ook voor mensen (vooral kinderen) en huisdieren
schadelijk kan zijn. Om dit te voorkomen is het noodzakelijk om de kamer, waarin
dichloorvos is gebruikt, tenminste één à twee dagen goed te laten doortochten alvorens
het vertrek weer in gebruik te nemen.
Een ander insecticide ter bestrijding van kakkerlakken is het propoxur. Men moet er
evenwel rekening mee houden dat bij het propoxur dat met spuitbussen gebruikt wordt,
dichloorvos is bijgemengd.
Naast bovengenoemde preparaten zijn er ook spuitbussen met bromofos in de handel ter
bestrijding van kakkerlakken.

Mochten er onverhoopt toch nog ongelukken gebeuren, waarschuw dan onmiddellijk de
arts of de dierenarts. Maak hen er zo nodig op attent dat er bij het Rijksinstituut voor de
Volksgezondheid te Bilthoven een vergiftigingen-informatie-centrum a~nwezig is, .?~t na
opgave van het (de) werkzame bestanddeel (delen) van het betreffende middel, aanw1J2mgen
kan geven voor de behandeling van het slachtoffer.
Dit centrum is dag en nacht telefonisch bereikbaar onder nummer 030-789111, toestel 1222
of 1275.
Naschrift

Hierboven is vrijwel uitsluitend sprake geweest van de Duitse kakkerlak. Deze soort veroorzaakt nl. in hoofdzaak het kakkerlakkenprobleem hier te lande. Klachten over plagen
van de Oosterse kakkerlak zijn er weinig. De Amerikaanse kakkerlak komt practisch
alleen voor in plantenkassen en dierentuinen. De eerder genoemde " brown banded cockroach" is een nieuwe import, waarover wij nog niet veel klachten ontvin~en.
.
Voor de bestrijding en de te gebruiken insecticiden geldt hetzelfde als hierboven 1s vermeld
t.a.v. de Duitse kakkerlak.

Duitse kakkerlakken in schuilplaats onder het (iets opgetilde) keukenaanrecht.
( Foto Rentokil B. V., Rijswijk, Z.H.)

B. Voor beroepsmatig gebruik

De groep van insecticiden bestemd voor gebruik door beroepszuiveraars e.a. deskundigen,
is niet verkrijgbaar voor leken omdat sommige ervan door hun grotere giftigheid meer deskundigheid vereisen of doordat zij in de handel worden gebracht in een zodanige concentratie dat het preparaat vóór het gebruik verdund moet worden. Het verdunnen houdt in
dat men met het preparaat moet manipuleren hetgeen voor leken te grote risico's inhoudt.
Verdunnen mag nooit binnenshuis gebeuren bij het te zuiveren object en liefst ook niet
op het erf, met het oog op eventueel morsen met het vergif. Het beste kan het verdunnen
gebeuren in de werkplaats van de zuiveraar. Nimmer mag hiervoor vaatwerk van de klant
worden gebruikt, doch uitsluitend vaatwerk van de zuiveraar zelf, die dit ook direct weer
meeneemt bij zijn vertrek. Ook het afwassen van het gebruikte vaatwerk mag nooit bij de
klant gebeuren.
Lege blikken dienen va nzelfsprekend ook weer door de zuiveraar te worden meegenomen
en mogen niet zonder meer in de vuilnisemmer of -zak worden gedeponeerd.
Hieronder (pag. 54) volgt een lijst van preparaten, voor de kakkerlakkenbestrijding toegelaten. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat het gestelde in de kolom "voorschrift" slechts
een oriëntering inhoudt en niet maatgevend is. Maatgevend is alleen het gestelde op het etiket
van de verpakking van het middel. Lees dit nauwkeurig en volg de daarop vermelde wettelijke gebruiksvoorschriften en -aanwijzingen nauwgezet op. Ze zijn evenals de waarschuwingen, niet voor niets gegeven, doch wel om de risico's bij het gebruik van het bestrijdingsmiddel zoveel mogelijk te beperken.
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BEROEPSMATIG GEBRUIK

Naam

1. Asepta Nexion
CX99
vis

2. Dursban M

Middel

Voorschrift

bromofos

Toegestaan is het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel voor de behandeling
van wandoppervlakten in ruimten,
voorzover hier geen vee of pluimvee
aanwezig is. Niet toepassen op of boven onverpakte voedings- en/ of genotmiddelen of grondstoffen daarvoor.
Onverpakte voedings- en/ of genotmiddelen mogen niet met kort tevoren
behandelde oppervlakken rn contact
komen, tenzij deze oppervlakken vooraf gereinigd zijn. Fijnkorrelige voedings- en genotmiddelen zoals bv.
meel, cacaopoeder enz. mogen niet in
te behandelen of behandelde ruimten
aanwezig zijn of worden opgeslagen.
Niet toepassen m of op machines,
transportmiddelen of dergelijke apparaten die dienen voor de verwerking
van voedings- en genotmiddelen.

chloorpyrifos
vis

3. Rentokil Diazinon
Lacquer
lak

diazinon

Het gebruik als insectenbestrijdingsmiddel 1s uitsluitend toegestaan m
ruimten , mits het niet wordt toegepast:
a. in ziekenkamers, in verblijfplaatsen
voor dieren of in of op apparatuur,
waar direct contact met voedingsmiddelen mogelijk is en mits zodanige spuitapparatuur wordt gebruikt, dat het middel uitsluitend
onder lage druk en met grove druppel wordt toegepast;
b. wanneer hierin tijdens de behandeling mensen verblijven of voedingsmiddelen aanwezig zijn. Fijnkorrelige produkten zoals bv. meel en
cacaopoeder mogen niet in behandelde ruimten worden opgeslagen.

Naam

Middel

Voorschrift

4. Aqua-spray Yellow
vis

diazinon

Uitsluitend in lege opslagruimten en in
woon-, werk- en bedrijfsruimten, voorzover hierin tijden. de behandeling
geen voedings- en/ of genotmiddelen of
grondstoffen daarvoo r aanwezig zijn.
Niet toepassen in of op machines,
transportmiddelen of dergelijke apparaten voor verwerking van voedingsen genotmiddelen.

5. Dispray-yellow
vis

diazinon, pyrethrinen
en piperonyl-butoxide

Uitsluitend in ruimten waarin tijdens
de behandeling geen mensen noch voor
consumptie gerede voedings- of genotmiddelen of daarvoor bestemde grondstoffen aanwezig zijn. Niet toegestaan
in ziekenkamers en scholen of in en op
apparatuur voor bereiding van voedings- en genotmiddelen.
Vernevelen niet toegestaan in ruimten
voor geregeld gebruik door mensen en
voor opslag van voedings- en genotmiddelen.

diazinon, pyrethrinen
en piperonyl-butoxide

zie punt 3.

vis
7. Dispray D.C.V.
vis

dichloorvos

Uitsluitend toegestaan in
a. lege ruimten, na toepassing minstens 48 uur grondig doortochten
voordat hierin weer mensen mogen
verblijven of voedingsmiddelen opgeslagen kunnen worden;
b. opslagruimten met grondstoffen
voor voedings- en genotmiddelenindustrie zoals granen, cacaobonen,
ruwe tabak, mits de spuitnevel niet
op onverpakte of onafgedekte
grondstoffen wordt gericht.

8. Duratox Super
vis

dichloorvos

zie punt 7.

9. Mafu-nevelvloeistof
vis

dichloorvos

Uitsluitend in ruimten waarin geen
mensen verblijven en geen voor consumptie gerede voedingsmiddelen aanwezig zijn. Niet toegestaan in ziekenkamers en bakkerijen.

dichloorvos

zie punt 7.

dichloorvos

zie punt 7.

6. Insectrol

Direct contact van behandelde oppervlakken met levensmiddelen uitsluiten.
10. Rentofume

11. X-Livex

aer
aer
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Naam
12. Denkaphar 23

Middel

Voorschrift

Naam

Middel

Voorschrift

dichloorvos en lindaan

Uitsluitend in ruimten, waarin tijdens
de behandeling geen mensen of dieren
verblijven en geen voor consumptie
gerede voedingsmiddelen aanwezig zijn.

18. Fenitrothion
Dusting Powder
stfp

fenitrothion

methoxychloor,
dichloorvos, pyrethrinen
en piperonyl-butoxide

Uitsluitend in lege ruimten, waarin zich
geen mensen, dieren of onverpakte of
onafgedekte voedingsmiddelen bevinden. Onverpakte voedingsmiddelen mogen niet in aanraking komen met kort
te voren behandelde oppervlakken, tenzij deze te voren goed gereinigd zijn.

Uitsluitend in lege ruimten waarin geen
mensen of dieren verblijven of die bestemd zijn voor geregeld gebruik door
mensen en dieren. Evenmin mogen
hiermee ruimten worden behandeld
bestemd voor opslag of bereiding van
voedingsmiddelen of grondstoffen.

19. Fenitrothion
Wettable Powder
spp

feni trothion

Uitsluitend voor ruimten:
a. waarin tijdens de behandeling geen
mensen of dieren aanwezig zijn of
voedingsm iddelen of grondstoffen
daarvoor;
b. niet toegestaan in ziekenkamers,
scholen of in of op apparatuur,
waar direct contact met voedingsmiddelen mogelijk is. Alleen grove
druppel.

20. Dispray Purple
vis

fenitrothion, pyrethrinen en piperonylbutoxide

zie punt 19.

21. GammexaneRookontwikkelaar
no. 25
rook

lindaan

Niet toegestaan in:
a. bakkerijen, keukens en alle overige
ruimten waar mensen regelmatig
verblijven;
b. ruimten waarin tijdens de behandeling voor consumptie bestemde
voedingsmiddelen of enige daarvoor bestemde grondstoffen aanwezig zijn, danwel kledingtextiel aanwezig is;
c. ruimten waarin apparatuur aanwezig is welke dient voor be- of verwerking of bereiding van voedingsmiddelen.

22. Gamanti Insectenpapier
verd

lindaan

Uitsluitend voor ruimten, waarin zich
geen levensmiddelen bevinden of
grondstoffen voor de bereiding daarvan.

23. Lindane Emulsion Concentrate
vis

lindaan

Uitsluitend in ruimten, waarin tijdens
de behandeling geen mensen of dieren,
noch voor consumptie gerede voedingsof genotmiddelen of daarvoor bestemde grondstoffen aanwezig zijn. Niet
toegestaan voor ziekenkamers en in of
op apparatuur bestemd voor de bereiding of verwerking van voedings- en
genotmiddelen.

vis

13. Lieve's Anti
Parasitaire
vloeistof
vis

14. Detmol-R

vis

15. Detmol-fum

Uitsluitend voor ruimten waarin zich
geen mensen en geen voedings- en genotmiddelen noch grondstoffen daarvoor bevinden. Niet toegestaan in
ruimten waarin na behandeling weer
voedings- en genotmiddelen worden
opgeslagen noch in ruimten waarin
voedingsmiddelen worden gefabriceerd
of bereid.

aer

dich loorvos, pyrethrinen
en piperonyl-butoxide

Uitsluitend toegestaan in
a. lege ruimten, na behandeling 48 uur
flink doortochten voordat er weer
mensen in mogen verblijven of voedingsmiddelen mogen worden opgeslagen;
b. opslagplaatsen met grondstoffen
voor voedingsmiddelen- en genotmiddelenindustrie, zoals granen, cacaobonen en ruwe tabak, mits de
spuitnevel niet op onverpakte of
onafgedekte grondstoffen gericht
wordt.

vis

dichloorvos, pyrethrinen
en piperonyl-butoxide

Uitsluitend in ruimten, waarin tijdens
de behandeling geen mensen verblijven
en geen voor consumptie gerede voedingsmiddelen aanwezig zijn.

fenitrothion

Uitsluitend voor woon-, werk- en bedrijfsruimten voorzover hierin geen
mensen, dieren of voor consumptie
gerede voedingsmiddelen aanwezig zijn.
Niet toegestaan in of op machines,
transportmiddelen of dergelijke apparaten die dienen voor verwerking of
bereiding· van voedings- en genotmiddelen.
Niet toegestaan in ziekenkamers.

16. Detmolin F

17. Aquaspray Purple
vis
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dichloorvos, methoxychloor en lindaan
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Naam
24. Mikafly

Middel

Voot'schrift

Naam

Middel

Voorschrift

lindaan

Niet toegestaan is het gebruik in ruimten waarin zich levensmiddelen bevin,
den of die bestemd zijn voor opslag
daarvan en in ruimten waarin regelmatig mensen verblijven.

30. Malathion Emulsion Concentrate
vis

malathion

lindaan

Niet toegestaan voor gebruik in bakkerijen, keukens en alle andere ruimten
waarin mensen regelmatig verblijven;
ruimten waarin tijdens de behandeling
voor consumptie bestemde voedingsmiddelen of grondstoffen daarvoor
aanwezig zijn, danwel kledingtextiel;
ruimten waarin apparatuur aanwezig is
voor bewerking, verwerking of bereiding van voedingsmiddelen;
kassen en warenhuizen.

Verneveling niet toegestaan in ruimten,
waarin tijdens de behandeling mensen,
dieren of voor consumptie gerede voedingsmiddelen aanwezig zijn.
Niet toegestaan in bakkerijen en andere
ruimten waar meel is opgeslagen of
wordt verwerkt.
Bij plaatselijke behandeling onder lage
druk en grove druppel niet toegestaan
de toepassing op of in apparatuur,
waar direct contact met voedingsmiddelen mogelijk is.

31. Aquatox Oranje
spp

malathion

Uitsluitend toegestaan voor plaatselijke
behandeling onder lage druk en grove
druppel.
Niet toegestaan voor gebruik in of op
apparatuur welke dient voor verwerking of bereiding van voedings- en genotmiddelen.

32. Detmol Concentra~t MA
vis

malathion

Uitsluitend voor oppervlakken in:
a. ruimten waarin zich geen voor consumptie gerede voedingsmiddelen
bevinden;
b. ruimten voorzover deze niet bestemd zijn voor opslag van fijnkorrelige voedings- en genotmiddelen,
zoals meel en cacao-poeder;
c. verblijfplaatsen voor jonge dieren,
mits die hierin tijdens de bespuiting
niet aanwezig zijn: melkgevend vee,
Jonger dan I maand oud zijnde
kalveren; jonger dan 4 weken oud
zijnde andere dieren alsmede siervogels.

33. Spritex-vloeibaar
vis

malathion, pyrethrinen
en piperonyl-butoxide

Uitsluitend toepassen in ruimten waarin zich geen mensen of dieren bevinden; aanwezige levensmiddelen goed
afdekken.

34. Chefatex

pyrethrinen, piperonylbutoxide en
methoxychloor

Toegestaan in ruimten, echter uitsluitend voor plaatselijke toepassing.

spp

25. Rentokil Smoke
Generator
rook

26. Chefatol
vis

27. Paracide
vls

28. Aalathion emulgeerbare olie
50%
vis

metoxychloor, malathion, lindaan, pyrethrinen en piperonylbutoxide

Niet toegestaan voor gebruik in ziekenkamers, bakkerijen en in of op apparatuur, welke dient voor verwerking of
bereiding van voedings- en genotmiddelen, of in verblijfplaatsen voor
vee en pluimvee.

pyrethrinen, piperonylbutoxide en lindaan

Niet toegestaan voor gebruik in:
a. ruimten met levensmiddelen of bestemd voor opslag van levensmiddelen;
b. verblijfplaatsen voor vee en pluimvee.

malathion

Toegestaan uitsluitend als insectenbestrijdingsmiddel:
a. in de teelt van groot en klein fruit,
mits niet toegepast tijdens de bloei;
b. m de teelt van groentegewassen,
met uitzondering van augurken,
peterselie, snijselderij, pronkbonen
en tuinbonen;
c. in de teelt van champignons;
d. in de kruidenteelt;
e. in de sierteelt;
f. op vuilnisstortplaatsen*.

* is aangevraagd.
29. Liro Malathion.
vloeibaar 50%
vis
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malathion

zie punt 28.

vis

1
J
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Naam
35. Detmol M
vis

36. Baygon-stuif

Middel

Voorschrift

Naam

methoxychloor, pyrethrinen en piperonylbutoxidc

Uitsluitend m ruimten waarin tijdens
de behandeling geen voor consumptie
gerede voedings- of genotmiddelen aanwezig zijn en alleen onder lage druk en
met grove druppel voor plaatselijke toepassing.
Niel wegeslaan voor gebruik in of op
apparatuur voor verwerking of bereiding van voedingsmiddelen.

40. AA 800

propoxur
stfp

37. Baygon-emulsie
vis

38. lnsectrol P.O.

propoxur

propoxur
stfp

39. Chefamak

pyrethrinen
strp
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Uitsluitend voor gebruik in woonruimten, kelders, opslagplaatsen e.d. Niet
toegestaan is de behandeling boven of
op consumptie-artikelen, veevoeder of
grondstoffen ter bereiding daarvan.
Sluit direct contact van levensmiddelen
met kort te voren behandelde plaatsen
uit.
Toegestaan uitsluitend:
a. in ruimten waarin tijdens de behandeling geen voor consumptie gerede
voedingsmiddelen aanwezig zijn,
mits zodanige apparatuur wordt gebruikt dat het middel slechts onder
lage druk en met grove druppel
wordt toegepast.
liet toeges1aan is de toepassing in
of op apparatuur waar direct contact met voedingsmiddelen mogelijk is;
b. op vuilstortplaatsen.
Toegestaan m woonruimten, kelders,
opslagplaatsen, vuilnisbelten e.d.
Niel toegestaan is de behandeling boven of op consumptie-artikelen of op
grondstoffen ter bereiding daarvan.
Sluit direct contact met levensmiddelen
met kort te voren behandelde plaatsen
uit.
Toegestaan in besloten ruimten, echter
met uitzondering van bakkerijen en
levensmiddelenwinkels.
Niel toeges1aan het gebruik op of boven voedings- en genotmiddelen of
grondstoffen daarvoor.
Niel toeges1aan de toepassing in of op
machines, transportmiddelen of dergelijke apparatuur die dienen voor verwerking van voedings- en genotmiddelen.

vis

Middel

Voorschrift

pyrethrinen en piperonyl-butoxide

Toegestaan in
a. ruimten waarin tijdens de behandeling geen mensen verblijven en met
dien verstande dat niet is toegestaan het gebruik in bakkerijen;
b. de champignonteelt;
c. aanwezige voedingsmiddelen en
hiervoor bestemde onverpakte ruwe
grondstoffen, alsmede keukengerei
moeten tijdens de behandeling worden afgedekt.
Indien toegepast in ruimten:
1. Boven voedings- en genotmiddelen
moeten deze worden afgedekt.
2. Wel boven, doch niet rechtstreeks
op onafgedekte grondstoffen voor
voedingsmiddelen spuiten.
3. Nooit toepassen boven onverpakte
voedings- of genotmiddelen.
4. Onverpakte voedings- of genotmiddelen mogen niet met kort te voren
behandelde oppervlakken in aanraking komen, tenzij deze te voren
zijn gereinigd.
In de te behandelen ruimte aanwezige
levensmiddelen moeten vóór de toepassing van dit middel worden afgedekt.

..
41. Aquaspray-White
vis

pyrethrinen en
piperonyl-butoxide

42. Asepta-Pyretrumpoeder
stfp

pyrethrinen en
piperonyl-butoxide

43. Bio-LedaxLiquid

pyrethrinen en
piperonyl-butoxide

Voor verneveling in ruimten waarin tijdens de behandeling geen mensen verblijven, niet wegestaan voor bakkerijen.

vis

pyrethrinen en
piperonyl-butoxide

Uitsluitend voor ruimten waarin tijdens
de behandeling geen mensen verblijven,
niet toegestaan voor gebruik 111 verkoopplaatsen van levensmiddelen, m
bakkerijen en in keukens.

vis

pyrethrinen en
piperonyl-butoxide

Uitsluitend voor gebruik 111 ruimten
waarin tijdens de behandeling geen
mensen of dieren verblijven, niet toegeswan het gebruik in bakkerijen.

pyrethrinen en
pi peronyl-butoxide

zie punt 42.

47. Dodox-vloeibaar
vis

pyrethrinen en
piperonyl-butoxide

zie punt 42.

48. ltoxol- E.P.

pyrethrinen en
piperonyl-butoxicie

Alleen voor plaatselijke toepassing onder lage druk en met grove druppel.

vis
44. Delta-Kill

45. Detmolin P

46. Diverseylnsecticid
vis

vis
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Naam

Middel

Voorschrift

vis

pyrethrinen en
piperonyl-butoxide

Toegestaan in ruimten voor plaatselijke behandeling onder lage druk en
met grove druppel. Ook voor gebruik
op dieren.

pyrethrinen en
piperonyl-butoxide

zie punt 42.

vis

pyrethrinen en piperonyl-butoxide

Voor toepassing in opslagplaatsen, fabrieken enz., met rugpulverisator of
handspuit.
Bij het bestrijden van voorraadsinsecten in ruimten, waarin voedingsmiddelen of ruwe grondstoffen voor de voedingsmiddelen of ruwe grondstoffen
voor de voedingsmiddelenindustrie zijn
opgeslagen, mag het middel uitsluitend
als ruimte-spray worden toegepast boven afgedekte voedingsmiddelen alsook boven (niet op) niet afgedekte
ruwe grondstoffen voor de voedingsmiddelen-industrie.

49. Nevex

50. Parathol
51. Pybuthrin Insecticide no. 33
vis

52. Pybuthrin 8/ 64
concentraat
vis

pyrethrinen en
piperonyl-butoxide

a. Voor gebruik in ruimten bestemd
voor opslag en verwerking van voedingsmiddelen en daarvoor bestemde grondstoffen.
b. In de teelt van augurken, komkommers, meloenen, paprika's en tomaten onder glas.

53. Pybuthrin 5/ 50
water-emulgeerbaar concentraat
vis

pyrethrinen en
piperonyl-butoxide

zie punt 42.

54. Chefamyl

pyrethrinen, piperonylbutoxide en sesamine

Toegestaan voor gebruik in lege ruimten, ruimten voor verblijf van mensen
en ruimten bestemd voor opslag van
voedings- en genotmiddelen, met dien
verstande, dat het uitsluitend mag worden toegepast boven afgedekte voedings- en genotmiddelen (inclusief meel)
en ook boven, doch niet onafgedekte,
ruwe grondstoffen voor de voedingsmiddelenindustrie.

vis

Afkortingen
aer = aerosol
rook= verrookbaar middel
spp = verspuitbaar poeder
strp = verstrooibaar poeder
stfp = verstuifbaar poeder
verd = verdam pingsmidde I
vis = vloeistof

62

...

onze
muizen

11
SLAAPMUIZEN

In deze serie zijn we genaderd tot de familie der slaapmuizen (Gliridae), ,,kleine eekhoorntjes" zoals ze wel worden genoemd. Inderdaad doen ze in uiterlijk (o.m. staart) en leefwijze
enigszins aan die bosbewoners denken. Het zijn ervaren klimmers en springers en ze bewegen zich bijzonder snel, ook in bomen.
In ons land komen 2, wellicht 3 soorten voor wier woongebied is beperkt tot ZuidLimburg: eik e I muis (Eliomys guercinus L.), ha ze I muis (Muscardinus avellanarius
L.) en - waarschijnlijk - re I muis (Glis glis L.), en 2 ervan behoren tot de beschermde
dieren. In het Staatsblad van 18 oktober 1973 heeft het ministerie van Cultuur, Recreatie
en Maatschappelijk Werk een besluit bekend gemaakt waarbij op grond van art. 22
Natuurbeschermingswet een aantal inheemse dier- en plantensoorten als beschermd wordt
aangewezen. Bij de zoogdieren worden o.m. genoemd de eikelmuis en de hazelmuis.
Nog enkele algemene kenmerken der slaaprnuizen:
* de lange staart, ongeveer 3/4 van de lichaamslengte, behoort bij de klimmers (de korte
bij de woelmuizen); ze is borstelig behaard, behalve bij de hazelmuis;
* grote ronde oren en zwarte ogen met donkere ring;
* de winternesten (voorzover de dieren niet in holen e.d. verblijven) zijn groter en solider
gebouwd dan de zomernesten;
* ze houden - in tegenstelling tot de eekhoorns - een echte winterslaap (zie slot van dit
artikel); vandaar de familienaam.

EIKELMUIS
(Eliomys guercinus L.)
Streeknamen: grote hazelmuis, eekhoornmuis, tuineekhoornmuis, tuinslaper, zevenslaper
(ten onrechte, gjp).
Areaal en biotoop
Komt voor in geheel Europa, zij het in het noorden en oosten sporadisch; zelfs in Duitsland worden de aantallen naar het oosten geringer. In het hooggebergte kan hij tot ruim
2000 m doordringen.
In ons land leeft hij vnl. in Zuid-Limburg, waar de eerste vondst bij Gulpen door Thysse
in 1898 werd beschreven. Hij kan er plaatselijk soms nogal massaal optreden.
Biotoop: in kreupelhout, bossen, vnl. in loof- en gemengd bos, boomgaarden en tuinen.
's Winters verschijnt hij wel eens in schurfo en op zolders.
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