Contactdagen winter 1974/1975 (3)
INSECTEN

Wering primair

In het algemeen geldt voor de bestrijding van insecten geen insecticiden te gebruiken als
het niet strikt noodzakelijk is.
Beter is het, door het nemen van weringsmaatregelen, te voorkomen dat insecten zich
vestigen. Is niettemin toch een insecticide nodig, dan dient alvorens dit te gebruiken, te
worden vastgesteld welk insect het betreft. Zowel het opruimen van de bron van de plaag,
alsook het toepassen van de meest geschikte bestrijdingswijze, is slechts dan mogelijk als
wij ons nauwkeurig op de hoogte stellen van de levenswijze van het betreffende insect. Het
gebruik van insecticiden zonder meer, geeft steeds maar een tijdelijk resultaat, indien niet
ook maatregelen worden genomen die het milieu voor de betrokken diersoort onleefbaar
maken. In vele gevallen zal blijken dat alleen reeds het treffen van weringsmaatregelen
voldoende is om van de overlast van ongedierte te worden verlost, zodat het gebruik van
insecticiden dan niet nodig is.
Een ander bezwaar tegen het gebruik van insecticiden is het feit dat er resistentie tegen kan
ontstaan, d.w.z. dat het bestrijdingsmiddel geen effect meer heeft op de betreffende insectensoort.
Pissebedden

Pissebedden komen voor in een niet te droge, maar ook niet te vochtige omgeving, in mestvaalten op de boerderij, vuilnisbelten, composthopen, onder houtstapels en dergelijke. De
bestrijding geschiedt door de oorzaak weg te nemen. Ook in duinen kan een vochtige
atmosfeer voorkomen die geschikt is voor deze dieren. Wordt daar de atmosfeer te droog
of te vochtig, dan gaan de dieren trekken.
In huis kunnen ze voorkomen in een vochtige kelder waarin plantaardig materiaal wordt
bewaard zoals aardappelen. Dit materiaal dient te worden verwijderd, tevens de kelder
grondig schoongemaakt en voorts dienen maatregelen te worden getroffen waardoor de
kelder minder vochtig wordt. Bij hoge uitzondering kan worden bestreden met een insecticide in poedervorm of in een spuitbus die b.v. propoxur bevat.
Vlooien

Kennis van de ontwikkelingscyclus is belangrijk in verband met het tijdstip van bestrijding:
ei - larve - pop - vlo.
De larve voedt zich met huidschilfers, huisstof, enz.
De kattevlo bijt soms mensen, maar blijft niet op het lichaam aanwezig. De kattevlo is de
meest voorkomende vlo en wordt ook gevonden op honden. In de regel is deze vlo de
oorzaak van vlooienplagen.
Wordt de cocon met de pas uit de pop gekomen volwassen vlo absoluut met rust gelaten,
dan blijft de vlo in een soort slaaptoestand in de cocon. Deze toestand kan wel I jaar
duren.
Wanneer een gebouw of huis een tijd lang, b.v. wegens vakantie onbewoond is geweest,
dan ontwaken tijdens het weer betreden van dat gebouw of huis door de trillingen de
vlooien massaal en vormen zo een plaag.
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Pissehed (keldermot).
Nat. iroorte /5 111111.

Mensenvlo. Nat. iroolle 3 mm.

Het regelmatig stofzuigen (en verwijderen van de stofzakken) voorkomt, dat vlooien zich
kunnen nestelen en verwijdert de larven. Vooral kieren onder plinten en andere donkere
plaatsen verdienen de aandacht. Het hanteren van een spuitbus dient bij voorkeur te
worden vermeden.
In "Rat en Muis" van december 1974 is dieper ingegaan op de levenswijze en bestrijding
van vlooien.
Wespen

Wespen zijn evenals mieren sociaal levende insecten, die in het voorjaar beginnen met de
bouw van een nest. Een bestaand nest wordt nooit opnieuw in gebruik genomen.
Het verdient aanbeveling, indien geen direct gevaar van de wespen te duchten is, de dieren
ongemoeid te laten omdat allerlei vliegensoorten, cicaden, rupsen en larven van bladwespen
etc. tot hun prooidieren behoren. Het belang van wespen als onze bondgenoten bij de
verdelging van insecten, stempelt hen dus tot nuttige dieren.
Een en ander is opgenomen in "Rat en Muis" van april 1975.
Faraomieren

Van oorsprong zijn faraomieren tropische insecten, die evenals Oosterse kakkerlakken in
onze centraal verwarmde huizen en flatblokken bijzonder goed kunnen gedijen, omdat daar
een constante, vrij hoge temperatuur heerst. De kleine bruingele mieren kunnen zich door
minuscuul kleine openingen verplaatsen en vinden in de spouw en vele andere ruimten een
plaats om hun nest te bouwen. De faraomier leeft evenals vele andere mierensoorten in
staten of kolonies. De voortplanting wordt verzorgd door de koningin die het nest niet of
zelden verlaat. De verzorging van de larven en de voedselvoorziening geschieden door de
werksters.
Een actie ter verdelging van de mieren door spuiten met een insecticide heeft, zolang de
koningin blijft leven geen succes, omdat.er altijd wel enige werksters overblijven.
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Winteractie bestrijding bruine rat
Burgemeesters

De heren burgemeesters van alle Nederlandse gemeenten ontvingen in september j.l. van
onze afdeling evenals vorig jaar een circulaire met het verzoek te willen overwegen in de
winterperiode een algemen actie ter bestrijding van de bruine rat te organiseren. De maand
januari is daarvoor zeer geschikt omdat de bruine ratten, hongerig, op zoek naar voedsel,
in een vreemde omgeving minder voorzichtig zijn bij de keuze ervan en al gauw het door
de rattenbestrijder uitgelegde lokaas zullen verorberen.
Om bij de actie zoveel mogelijk medewerking te verkrijgen van het publiek zijn op aanvraag affiches verstrekt en voor informatie via de pers artikelen beschikbaar gesteld, waarbij eike gemeentelijke bestrijdingsdienst zijn meldingsnummer kan opgeven. Voorts is
zendtijd verkregen in januari 1976, waarin de reeds bekende "rattenspot" een aantal malen,
telkens na het nieuws van 18.55 uur. zal worden uitgezonden.
T. V .-spot bruine rat actie

Bijzondere omstandigheden voorbehouden zendt de N.O.S. op onderstaande data na het
nieuws van 18.55 uur de T.V.-spot uit (30 seconden):
maandag
woensdag
donderdag
dinsdag
donderdag

5 januari
7 januari
8 januari
20 januari
22 januari

1976 op
1976 op
1976 op
1976 op
1976 op

Ned.
Ned.
Ned.
Ned.
Ned.

I
II
I + Tl
I + II
l + 11

WesfJ (werkster Paravespula vulgaris) bij nest. Foto Riiksinst. Natuurbeheer, Arnhem.
Kwetsbaar

Kakkerlakken

De in Nederland voorkomende kakkerlakken behoren meestal tot de soort Blattella germanica L. (Duitse kakkerlak), welke herkenbaar is aan de twee evenwijdige zwarte vlekken
achter de kop. De Amerikaanse kakkerlak is veel groter, doch wordt slechts sporadisch
alhier gesignaleerd. Vaker treedt de Oosterse kakkerlak, eveneens groter dan de Duitse, in
Nederland op.
Kakkerlakken zijn zo langzamerhand inheems geworden. Vaak worden volwassen exemplaren of eipakketten meegetransporteerd met voorraden, kratten of zelfs in koffers van
vakantiegangers. De dieren kunnen gevaar opleveren voor de gezondheid, doordat zij
etenswaren en voorraden aantasten en belopen, zodat daarop smetstoffen kunnen terechtkomen.
Voor de bestrijding zij verwezen naar de nummers van februari, augustus en september
1974 van ons blad.
A. Balkstra
Afd. Bestrijding van Ongedierte
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Is de actie goed georganiseerd en wordt er terdege bestreden, dan zal slechts een klein gedeelte van de rattenpopulatie de winter overleven, enerzijds natuurlijk door de bestrijding
en anderzijds door de kwetsbare positie van het ongedierte: koude, weinig voedsel en
maatregelen van ratwering!
Door attent waarschuwen van de zijde van het publiek over de aanwezigheid van ratten,
kan men te weten komen welke plaatsen zij bij voorkeur bezoeken en waar zich grote concentraties van het ongedierte bevinden. Daar kan de nodige bestrijding plaatsvinden en
nazorg worden gegeven en bovendien kunnen die plaatsen in de loop van het jaar periodiek
onder controle blijven.
Vakkundigheid vereist

Men zal begrijpen dat het oproepen van het publiek om aan het gemeenteloket gratis
lokaas te komen halen, aan het doel voorbijschiet. Het mag een goedkope oplossing lijken,
uiteindelijk kan het duurkoop blijken. Voor de toepassing van het lokaas is deskundigheid
vereist omtrent de werking van het gif en de plaats waar het uitgelegd moet worden. Door
plaatselijk onderzoek zal vaak blijken, dat ratweringsmaatregelen noodzakelijk zijn. Louter
bestrijding is niet voldoende; als de dieren terug kunnen komen, b I ij ft het probleem
bestaan. Bij het uitleggen van cumarine of warfarin-lokaas moet men er van verzekerd zijn
dat op alle daarvoor in aanmerking komende plaatsen voldoende, én op veilige wijze, lokaas wordt uitgelegd, de opname tijdig wordt gecontroleerd en het lokaas zo nodig wordt
aangevuld.
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