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bij de bestrijding van huismuizen goed
voldoet. Aan bestrijdingstechnici van gemeenten en bedrijven wordt dan ook
geadviseerd zoveel mogelijk van dit type
voerplaats gebruik te maken. Alleen als
het werkelijk niet anders kan vanwege
praktische problemen bij plaatsing zou
van dit type voerplaats moeten worden
afgeweken.
Het is raadzaam in een aantal gevallen
voor de bestrijding met de opdrachtgever
te overleggen de voerkistjes in eigen beheer te laten maken. Zij blijven dan eigendom van de opdrachtgever en hoeven
niet van het ene naar het andere bedrijf
verplaatst te worden. Vanuit hygiënisch

oogpunt is dit wenselijk.
Ook zal men binnen het bedrijf van de
opdrachtgever meer zorg besteden aan
het handhaven van de voerplaatsen.
Met optimale hulpmiddelen en in combinatie met de nodige hygiënische en
bouwkundige wering moet het mogelijk
zijn om ook in de toekomst de huismuisproblemen het hoofd te bieden.

Ook medewerkers van ongediertebestrijdingsbedrijven en anderen, die beroepshalve zijn betrokken bij de ongediertebestrijding, kunnen desgewenst aan de bijeenkomsten deelnemen. Behalve reis- en
verblijfkosten zijn aan deelname geen
verdere kosten verbonden.
Als men vanuit een andere provincie een
contactdag wil bijwonen, is men ook van
harte welkom. Het moet geen bezwaar
zijn die contactdag bij te wonen, die haar
of hem het beste uitkomt.

A.D. Bode,
C.A. Coertjens,
P.C. Groebe,
Buitendienstmedewerkers
Afdeling Bestrijding van Dierplagen

Kader en bestrijders

De onderwerpen die zullen worden behandeld gaan ondermeer over praktische
aangelegenheden die de uitvoering van
de ongediertebestrijding betreffen, maar
ook over aangelegenheden waarvoor beleidsbeslissingen nodig zijn, welke door
het midden- en topkader dienen te worden genomen. Daarom wordt de uitnodiging om aan een contactdag deel te nemen gericht aan "leidinggevenden", zowel
als aan "uitvoerders" van de betrokken afdelingen of diensten.

CONTACTDAGEN CYCLUS 1990 - 1991
Summary

Every year "contact"meetings are
organized by the Department of Pest
Control lor pest control officers and
technicians of local authories, pest control
companies and ethers concerned with
professional pest control.
Subjects that are presented regard recent
developments on pesticides, legislation
and organization.

De onderwerpen die aan de orde komen,
waarbij vooral de nieuwe ontwikkelingen
worden belicht, zijn de volgende:
1. resistentie van bruine ratten en huismuizen
2. stadsproblematiek ratten en muizen.
3. bestrijding van veel voorkomende
schadelijke en hinderlijke insekten
4. toezicht op naleving Bestrijdingsmiddelenwet.

Voorjaar 1991

•

In het komende voorjaar wordt door de
afdeling Bestrijding van Dierplagen de
tweejaarlijkse cyclus van contactdagen
1990-1991 voortgezet. De bijeenkomsten
zullen worden gehouden in de periode januari/maart. De bijeenkomsten worden
gehouden van 10.00-16.00 uur.
Een schriftelijke uitnodiging met nadere
gegevens wordt circa twee weken tevoren verzonden aan gemeentelijke en re88

gionale ongediertebestrijders, die in de
betrokken provincies hun woonplaats
hebben. De hoofden van diensten en afdelingen, waaronder de bestrijding van
ongedierte ressorteert, ontvangen de uitnodiging op hun werkadres.
Rat en Muis, 38 (3/ 4) 1990

van de Schouwburg, Louis Bouwmeesterplein 1
woensdag 6 februari, Amsterdam, Koningszaal van Artis, Plantage Middenlaan 43
donderdag 21 februari, Middelburg, Aula
van de Zeeuwse Bibliotheek, De Koulsteensedijk 7
donderdag 28 februari, Hoogeveen,
Foyer van Cultureel Centrum "De Tamboer", Hoofdstraat 17
woensdag 6 maart, Ede, Studio 1 van Cultureel Centrum "De Reehorst", Bennekomseweg 24
donderdag 14 maart, Zutphen, Gildezaal
van de Hanzehof, Coehoornsingel 1
donderdag 21 maart, Sittard, Grote Foyer
van het Cultureel Centrum, Wilhelminastraat 18
woensdag 27 maart, Leeuwarden, Bovenfoyer van "De Harmonie", Ruiterskwartier 4.
Tijdens de contactdag in Amsterdam op 6
februari 1991 zullen de aanwezigen in de
gelegenheid worden gesteld om afscheid
te nemen van de heer D.P. Kempe als

Vanwege de grote opkomst van de laatste jaren in enkele provincies is het aantal
bijeenkomsten uitgebreid zodat het schema voor 1991 er als volgt uitziet:
Contactdagen 1991

-

dinsdag 29 januari, Tilburg, Studiezaal
Rat en Muis, 38 (3/ 4) 1990

D. P. Kempe neemt afscheid van plaagdieren
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buitendienstmedewerker van onze Afdeling. De heer Kempe maakt van de mogelijkheid gebruik om vervroegd uit rijksdienst te treden.

Il
Zijn opvolger voor Noord-Holland en het
noordelijk deel van Zuid-Holland, de heer
H. Vos, zal uiteraard ook aanwezig zijn.

5865 N
6182 N

6926 N
6965 N
7118 N
7193 N
7259 N
7375 N
7391 N

Exit
Lindane emulsion
concentrate
Cuprinol wood
preserver green
Nexa-lotte
Waspex wespenaas
Mierendood N
Mierexit
Sprigone stuif
Altosid
Baygon-geel

Liempde - Werktuigendagen, agrarische

7494 N

Diversey lnsecticid

vakbeurs.

7795 N
7845 N
7956 N
7965 N
7966 N
8014 N

Bogif
Lamon thalliumsulfaat
lncisekt
V.P. Liquid 20% M.O.
V.P. poeder
Ycoleum carbolineum

'

8046 N
8190 N

~

8209 N
8300 N
8321 N

AAmutex-concentraat
Paratex-calciferolconcentraat
Mugmat
Cislin W.P.
Ars brand mat

6780 N

TENTOONSTELLING 1991
Het is de bedoeling dat de Afdeling Bestrijding van Dierplagen in 1991 deelneemt aan onderstaande vakbeurs.
Een medewerker van de Afdeling zal aan
bezoekers in de stand voorlichting geven.
Als u deze beurs bezoekt bent u van har-

te welkom in onze stand.
5 en 6 september 1991

VERVALLEN EN NIEUWE TOELATINGEN
BESTRIJDINGSMIDDELEN
Wijzigingen die van belang zijn voor o.m. de beroepsmatige ongediertebestrijding t.a.v.
eigen werkzaamheden of de te verstrekken adviezen aan derden.
Vervallen toelatingen
Toel.nr.
Merknaam

3853 N
4806 N
5026 N
5038 N

Detmol-poeder
Parathol

5049 N
5111 N
5298 N

Brabant mierendood
Antisect
Chefatex

5349 N

Brummers vloeibaar
lnsectendood
Finimouse
Detmol M

5434 N
5644 N

•

lnsectrol P.O.
Paracide
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8491 N
8683 N

Protex bor
Nivea solaire alter sun
anti mug
Dex ideal tapijt

Actieve stof(fen)

Toepassinsgebied

Vervaldatum

8801 N

propoxur
lindaan/
piperonylbutoxide/
pyrethrinen
lindaan
piperonylbutoxide/
pyrethrinen
methoxychloor / zwavel
dichloorvos
methoxychloor/
piperonylbutoxide/
pyrethrinen
dichloorvos/
methoxychloor
zinkfosfide
methoxychloor/
piperonylbutoxide/

H

01-09-90

9111 N
9123 N

H
H

06-11-89
18-01 -90

H
H
H

24-12-90
01-09-89
15-01-90

9394 N
9407 N
9469 N
9470 N
9595 N
9827 N

Roxasect mottenpapier
Roxasectpoedertegen
kruipend ongedierte
Borer !luid FN
Conserduc Bor
Ethyleenoxide (E.)
Sterigas P/E
Pokon anti-mieren
Creosootolie

9895 N
9896 N
10295 N

Eulan U 33
Eulan WA neu
Sano-sect

10303 N
10588 N

Protekton Wesp-ex
CHV-bruine carbolineum

H

01-12-89

H
rod

01-10-89
23-05-90
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pyrethrinen
diethyl-m-toluamide

H
rep

01-12-89
01-05-90

lindaan

H

01-10-90

kopernaftenaat
lindaan
carbaryl
boorzuur
lindaan
lindaan/pyrethrinen
methopreen
piperonylbutoxide/
plifenaat/
tetramethrin
piperonylbutoxide/
pyrethrinen
thalliumsulfaat
thalliumsulfaat
permethrin
permethrin
permethrin
steenkoolteeroliedestillaat
ergocalciferol

He
H
H
H
H
H
H

01-10-89
01-10-90
01-10-90
01-10-90
01-10-90
01-10-90
01-09-90

H

01-11-89

H
rod
rod
H
H
H

27-10-89
15-01-90
21 -02-90
05-06-90
05-06-90
04-06-90

He
rod

02-09-90
24-10-90

rod
H
H

01-10-90
01-09-90
01-04-90

H
He

01-09-90
01-04-90

rep

01-11-89

H
H

01-09-90
24-12-89

H
HcH
He
H
H
H

01-10-89
01-08-90
01-04-90
01-01-90
01-01 -90
01 -10-90

He
H
H

01-03-90
01-11 -89
01-11-89

H
H

20-05-90
01-10-90

He

28-06-90

ergocalciferol
MGK-264/bioallethrin
deltamethrin
allethrin/
piperonylbutoxide
natriumpolyboraat
diethyl-m-toluamide/
ethyleenoxide
lindaan/
piperonylbutoxide/
pyrethrinen
lindaan
lindaan/pyrethrinen
fenitrothion
natriumplyboraat
ethyleenoxide
ethyleen oxide
lindaan
steenkoolteeroliedestillaat
chloorfenylide
chloorfenylide
allethrin/
piperonylbutoxide/
pyrethrinen
carbaryl
steenkoolteeroliedestillaat
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