(verlies van waakzaamheid) en een vermindering van loopactiviteit (traagheid e.d.). Na 2 dagen
kunnen uitwendige vergiftigingsverschijnselen bemerkt worden, zoals het verbleken van de
onbehaarde huid van de oren en poten. Direct onder de huid kunnen kleine bloedvaten springen,
vooral in de omgeving van de ogen.
Daarna treden vaak bloedingen op uit de neus, mond, anus of met de urine.
De dood treedt na opname van cumarinelokazen bij bruine ratten na 3- 8 dagen in, bij zwarte
ratten na 7- 10 dagen en bij huismuizen na 7- 12 dagen (de wereld gezondheidsorganisatie
spreekt zelfs van 14- 18 dagen). (Dit proces gaat bijna onmerkbaar; na een aantal dagen sterft
het dier aan bloedverlies. Het achterwege blijven van pijn en aasschuwheid blijkt dááruit, dat
de dieren vaak dood op de eetplaats worden gevonden.)
Ir. B. T. Bosman

De werking van anti-coagulanten
op zoogdieren

toevoeging van
cumarine verdrijft
vitamine K 1 uit enzym

geen
prothrombine

enzym
+ vitamine K 1
cumarine

....... vit.
K1

produktie van
prothrombine
in de lever
door enzym,
bloed en
diverse stoffen
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(enzym)

1

afbraak
Bloeding

'1,
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III
INSECTE!'i (HEXAPODA)

Wat is een insect?

In het spraakgebruik worden onder insecten verstaan alle kleine kruipende of vliegende beestjes,
waarbij het lijf meestal zichtbaar verdeeld is in segmenten en voorzien van veel pootjes. Zij
behoren tot de Hoofdafdeling (Phylum) der Arthropoda of geleedpotigen. Daar insecten geen
inwendig skelet hebben zijn de spieren inwendig bevestigd aan de huid van het lichaam; de
stevigheid wordt gegeven door de huid , die met name bij kevers tot harde pantsers is ontwikkeld
(chitinehuid). De insecten worden, zoals de naam aangeeft, gekarakteriseerd door het lichaam,
dat verdeeld is in secties ook wel segmenten genoemd; de benaming hexapoda geeft aan dat we te
maken hebben met dieren met zes(= hexa) poten. Insecten zijn de enige Arthropoda die kunnen
vliegen, alhoewel er vele soorten zonder vleugels zijn en derhalve niet kunnen vliegen.
De plaats in het dierenrijk
De Arthropoda omvatten de grootste hoofdafdeling (Phylum) van het gehele dierenrijk en
bevatten 70% van de tegenwoordig bekende diersoorten. Ongeveer 700.000 insectensoorten zijn
beschreven, doch er wordt geschat dat dit nog maar een deel is van de heden ten dage levende
insecten. In Nederland zijn ongeveer 25.000 insectensoorten bekend.
Tot de geleedpotige dieren behoren behalve de insecten o.a. de spinachtigen (Arachnida),
schaaldieren of kreeftachtigen (Crustacea) en duizendpootachtigen (Myriapoda).
Spinachtigen - de spinnen en schorpioenen zijn roofdieren, die vele insectensoorten tot hun
prooidieren rekenen. Zij vervullen derhalve een nuttige functie. Daar het massaal optreden van
deze dieren een aanduiding is dat er prooidieren aanwezig zijn, is bestrijding ervan nutteloos en
dus overbodig; en bovendien ongewenst.
Klachten over bepaalde mijten en teken komen vaak terecht bij de huisarts of dierenarts, daar
het dan om parasieten gaat van mens of dier.
Schaaldieren, waaronder pissebedden en duizendpoten zijn over het algemeen onschuldige
dieren die binnenshuis kunnen optreden als de omstandigheden gunstig zijn. Verandering van
deze omstandigheden, zoals opruimen, hygiëne, ontnemen van voedsel en schuilplaatsen of
,,bestrijding" van vocht is dan de oplossing.
Insecten zijn gevleugeld of ongevleugeld en maken tijdens de ontwikkeling van ei tot volwassen
insect een onvolledige of een volledige gedaanteverwisseling door. Insecten die een onvolledige
gedaanteverwisseling doormaken lijken na het eistadium al op de volwassen exemplaren.
Insecten die een volledige gedaanteverwisseling doormaken, veranderen na het eistadium b.v. in
een rups; de rups verpopt zich en na het popstadium verschijnt het volwassen insect als vlinder.
Ook vliegen, vlooien, wespen, bijen, kevers, etc. ondergaan een volledige gedaanteverwisseling.
In bijgaand schema I zijn de orden genoemd van die insecten waar onze Afdeling het meest mee
te maken heeft. De aanduidingen in schema II zijn zeer summier en geven alleen wat
trefwoorden aan. De orden zijn nog onderverdeeld in families en de families weer in soorten.

fibrinogeen
(opgelost in bloed) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....__ _ _ _ fibrine (vast)

(Voor schema's I en II: zie pag. 88 en 89.)

produktie en afbraak van prothrombine
invloed van een bloeding
invloed van de toevoeging van cumarine

Biologie belangrijk bij bestrijding
Aangezien de bestrijding van ongedierte in het algemeen en dus ook die van lastige insecten moet
bestaan uit het nemen van weringsmaatregelen en verdelgingsmaatregelen, is kennis van de
insectensoort, zijn leefwijze en voedselke"ze van belang.
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Weringsmaatregelen - bouwkundige en hygiënische - hebben ten doel het milieu ontoegankelijk te maken, resp. onleefbaar, d.w.z. te voorkomen dat de dieren schuil-en nestelgelegenheid of voedsel vinden. Het wegnemen van een of meer van deze factoren is dodelijk voor de
betreffende diersoort.
Verdelgingsmaatregelen hebben ten doel de aanwezige individuen te doden, waarbij het van
belang is te weten met welk bestrijdingsmiddel het insect kan worden verdelgd. Niet alle insecten
zijn even gevoelig voor elk bestrijdingsmiddel.
Bestrijding zonder spuitbus

De bestrijding van insecten kan vaak eenvoudig en effectief plaatsvinden zonder dat er per sé
moet worden gespoten.
Stofluizen bijvoorbeeld leven van schimmels en kunnen in huis optreden als de relatieve
luchtvochtigheid hoog genoeg is. De oorzaak van deze vochtigheid dient men op te sporen;
flink doortochten en droog stoken is in dit geval de remedie.
Zilvervisjes eten stof en zijn eveneens vochtgebonden.
Het optreden van vliegen en muggen in huis kan worden voorkomen door het plaatsen van
vliegenhorren; in de zomer, als de tuindeuren open blijven, kunnen kralengordijnen of
stripgordijnen effectief zijn. Komen de dieren uit de kelder, dan is meestal de oorzaak een te hoge
vochtigheid. Afdichting van openingen in huis en van de buitenmuur met fijnmazig gaas en
droogmaken van de kelder is daarvoor de oplossing.
Pissebedden worden vaak in kelders gevonden als er voedsel in de vorm van aardappelen of
ander plantaardig materiaal aanwezig is en de luchtvochtigheid hoog genoeg is voor de dieren.
Ook hier geldt: oorzaak wegnemen bestrijdt de plaag.
Voorraadinsecten zoals b.v. meeltorren en hun larven (meelwormen), broodkevers, etc. zijn de
meest sprekende voorbeelden van beheersing door wijziging van het milieu, te weten het
ontnemen van de gelegenheid van voedselopname. Indien het voedsel waarin de dieren
voorkomen wordt verwijderd, hebben de dieren geen overlevingskansen. Met het opruimen van
de aangetaste voorraden ruimt U ook de plaag op. De enkele verdwaalde insecten die zich door
het huis hebben verspreid kunnen met de hand of de stofzuiger worden weggevangen.
Bestrijdingsmiddelen (insecticiden)

Voor de verdelging van insecten staan ons een groot aantal giftige middelen ter beschikking, die
op velerlei wijzen kunnen worden toegepast. Aan het gebruik er van zijn echter vele
voorschriften verbonden die door de gebruikers moeten worden opgevolgd. Het werken ermee
dient met kennis van zaken te geschieden en ze moeten alleen dan worden toegepast als men met
het treffen van bouwkundige en hygiënische weringsmaatregelen niet tot een afdoende oplossing
komt.
De toepassing van insecticiden bij de insectenbestrijding moet worden beschouwd als een in de
praktijk niet altijd te vermijden aanvullende, doch verwerpelijke methode.
Alle insecticiden zijn in meerdere of mindere mate giftig voor mens en huisdier. Dit betekent dat
de toepassing ervan altijd een zeker risico met zich meebrengt, niet alleen voor degene die het
insecticide toepast, maar ook voor de omgeving: andere mensen, kinderen, huisdieren, enz. Het
vergif kan vaak nog geruime tijd in het milieu aanwezig blijven.
Veelheid aan soorten bestrijdingsmiddelen

Het aantal merken van bestrijdingsmiddelen dat wordt gebruikt voor de bestrijding van insecten
en eveneens het aantal werkzame stoffen, is vele malen groter dan het aantal merken
rodenticiden voor de bestrijding van ratten en muizen.
Er zijn noodzakelijkerwijs bestrijdingsmiddelen tegen kruipende of tegen vliegende insecten; in
dampvorm of neerslagvormende middelen; vluchtige insecticiden zoals pyrethrum dat na 6 à 24
uur uitgewerkt is en andere residu(= neerslag)-vormende insecticiden (vooral noodzakelijk bij
de bestrijding van hardnekkige insecten als tapijtkevers) die een nawerking hebben (persistent
zijn).
86

Steekmug (Culicidae)

Bij de toepassing van insecticiden geldt in alle gevallen, dat er niet te lang, niet te veel en niet te
slordig moet worden gespoten.
Vanzelfsprekend moet bij een bestrijding alleen dat worden verricht, wat is toegelaten volgens de
voorschriften die op het etiket zijn vermeld. Een bestrijdingsmiddel tegen kakkerlakken is niet
voor de bestrijding van vliegen; het eerstgenoemde is een insecticide voor plaatselijke
behandeling, het andere moet in de ruimte worden verneveld.
Insecten opsturen

Daar het vereist is eerst de identiteit van een insect vast te stellen alvorens tot bestrijding (=
wering en/ of verdelging) over te gaan, dient een monster van de insecten te worden onderzocht
door een met kennis van zaken "gewapend" persoon. In een aantal gemeenten kan daartoe een
beroep worden gedaan op de instantie, belast met de bestrijding van ongedierte in die gemeente.
Indien het voor deze instantie niet mogelijk is de dieren te determineren, kan een monster aan de
Afdeling Bestrijding van Ongedierte te Wageningen, Postbus 350, worden opgestuurd. Voorde
determinatie is het noodzakelijk dat de insecten onbeschadigd zijn, zodat de verpakking van
deugdelijk materiaal moet zijn: b.v. een klein plastic of metalen doosje, zodanig verpakt dat de
insecten ook tijdens de verzending niet kunnen beschadigen.
Behalve naam en plaats van het object zijn ook gegevens omtrent de vindplaats van belang zoals
in een woning: huiskamer, keuken, badkamer, zolder, tussen plafonds, etc. en in een bedrijf:
winkel, magazijn, schuur, stal, etc.
Voorts zijn de omstandigheden ter plaatse van belang: vochtig, droog, C. V., open haard, aard
van opgeslagen goederen, dakbedekking, etc.; soort schade die is ondervonden of (huis-)dieren
die aanwezig zijn.
Na determinatie ontvangt de betrokkene nadere inlichtingen omtrent het insect en de te nemen
bestrijdingsmaatregelen.
A. Balkstra,
Afd. Bestrijding van Ongedierte.
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Vervolg schema 1

Schema 1

Philum
Hoofdafdeling

Hoofdgroep

Klasse

Orde

Subklasse

Trilobita
Arthropoda
(geleed potige
dieren)

.----.-{

Crustacea - - - pissebedden
(schaaldieren)
Mandibulata

3
4 Collembola (springstaarten)

I Exopterygota (onvolledige gedaanteverwisseling)

Myriapoda ~miljoen poten
(duizendpootuizend poten
achtigen)

l9

5
6
Apterygota - - - ~
(ongevleugelden)

Hexapoda of lnsecta - - - - - - - ,
(zespotigen)
Pterygota - - -- - - - - (gevleugelden)

Schema Il
l. Zilvervisjes.
4. Springstaarten.

9. Sprinkhaan, huiskrekel, veenmol, kassprinkhaan.
11. Oorwormen.
13. Kakkerlakken.
16. Stofluizen.
17. Bijtende luizen, vogel- en vederluis.
18. Zuigende luizen (bloedzuigend), parasieten van de mens.
19. Bladluizen, schildluizen, wantsen (wandluis, berkenwants, zwaluwenwandluis).
20. Franjevleugeligen of tripsen.
21. Gaasvliegen.
23. Vlinders, kleermot, cacaomot, meelmot.
25. Vliegen, vleesvlieg, kamervlieg, rouwvlieg, horzels, dazen, drekvlieg, fruitvlieg, muggen.
26. Vlooien (rudimentaire vleugels).
27. Vliesvleugeligen, mieren, wespen , bijen, hommels, houtwespen, bladwespen, sluipwespen.
28. Houtwormkevers, tapijtkevers, tempexkevers, voorraadkevers, spekkevers, klanders
(snuitkevers).
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1 Thysanura (franjestaarten)

2

7
8

9 Orthoptera (rechtvleugeligen)
10
11 Dermaptera (oorwormen)
12
13 Dictyoptera (kakkerlakken)
14
15
16
17
18
19
20

Psocoptera (stofluizen)
Mallophaga (bijtende luizen)
Siphunculata (zuigende luizen)
Hemiptera (halfvleugeligen)
Thysanoptera (tripsen)

Il Endopterygota (volledige gedaanteverwisseling)
21 Neuroptera (gaasvleugeligen)

22
23
24
25
26
27
28

Lepidoptera (vlinders)
Diptera (vliegen en muggen)
Siphonaptera (vlooien)
Hymenoptera (vliesvleugeligen)
Coleoptera (kevers)

29
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