BESTRIJD IN GSMID DELEN

De verdelging van veldmuizen moet onmiddellijk nadat het vóórkomen van veldmuisgaatjes
is geconstateerd, ter hand worden genomen. Dit betekent dus voortdurende controle en attent
blijven op het mogelijk optreden van de dieren.
d. Met vergif

Enkele aspecten van de wettelijke regeling van het

Muizentarwe met als werkzame stof crimidine is verreweg het meest effectieve verdelgingsmiddel indien het op de juiste wijze wordt toegepast.
De korrels dienen zo diep mogelijk in de holen te worden aangebracht. Breedwerpig strooien
is bij de wet verboden en heeft geen zin, aangezien de gewoonte van de veldmuizen om
gebruik te maken van de "veldmuizenpaadjes" hen belet, korrels die niet daarop zijn gedeponeerd, te vinden. Het aanbrengen van korrels op de paadjes is niet zonder gevaar, aangezien
ze dan kunnen worden gevonden door kinderen, huisdieren en in het wild levende zoogdieren
en vogels die we wensen te behouden.
Het inrichten van voerplaatsen met een kistje of dakpan lijkt dan afdoende, doch deze vreemde
voorwerpen zullen zeker in het begin de muizen afschrikken.
Enkele korrels van dit acuut werkende gif per holingang zijn voldoende.
Uitleg van de muizenkorrels kan geschieden met behulp van een langstelig lepeltje, een fles
met een aan de rand driehoekigdoorboorde kurk, een legbuis of met een zgn. leggeweer.
Voor de bewaking op het vóórkomen van veldmuisgaatjes in bouwland of boomgaard, kan
een ieder die aldaar werkt, worden ingeschakeld. Hem of haar kan worden verzocht een
hoeveelheid muizenkorrels bij zich te dragen en waar nodig de korrels in de muizengaatjes
aan te brengen.
Tevoren kunnen de zichtbare gaatjes worden dichtgerold of geëgd; bewoonde holen worden
weer opgemaakt, zodat alleen die holen behoeven te worden behandeld met de crimidinekorrels.
De merken muizenkorrels op basis van crimidine die nu in de handel zijn:
4682 N AAmutex
AAgrunol B.V. te Groningen;
6709 N Asepta Crimidine Korrels Aseptafabriek B.V. te Delft;
4149 N Castrix-korrels
Bayer Agrochemie te Arnhem;
4150 N Luxan-Muizendood
Chemisch Pharmaceutische Industrie Luxan N.V. te
Elst.

Op moeilijk te betreden terreinen of elders waar bovenomschreven methode niet toepasbaar is,
kunnen de korrels worden gedeponeerd in vaste voerplaatsen zoals drairibuizen, die men
daarna bedekt (dekking voor de muizen!) met een flinke hoop stro of takjes.
Muizentarwe op basis van zinkfosfide werkt eveneens acuut en is eveneens gevaarlijk voor
mens en dier. De bruikbaarheid is beperkt, daar zinkfosfide onder invloed van vocht (regen,
dauw, luchtvochtigheid) in korte tijd zijn giftige werking verliest.
Endrin is niet toegelaten ter bestrijding van veldmuizen in de zin van de Bestrijdingsmiddelenwet.
Er is een regeling getroffen, waardoor het mogelijk is om in noodgevallen en alleen in de
periode van 15 november tot 15 maart, toestemming voor het spuiten met endrin te verkrijgen.
Deze vergunningen worden echter slechts bij uitzondering verleend en alleen in die gevallen,
waarin de fruitteler kan aantonen, dat hij al het mogelijke heeft gedaan om een muizenplaag
in zijn boomgaard te voorkomen.

(Zie ook " Rat en Muis" van augustus '67, oktober '67, juli '68 en juni '75).
Afdeling Bestrijding van Ongedierte.
44

gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Gewijzigd

De bestrijdingsmiddelenwet 1962 is gewijzigd bij de wet van 5 juni 1975, welke in werking is
getreden op I januari 1977. De wet verbiedt het verkopen, het in voorraad of voorhanden
hebben en het gebruiken van bestrijdingsmiddelen tenzij deze zijn toegelaten.
Het is niet toegestaan om bestrijdingsmiddelen voor een ander doel te gebruiken, dan
waarvoor zij zijn toegelaten. ln dit artikel worden enkele aspecten omtrent het gebruik van
bestrijdingsmiddelen belicht.
Wat is een bestrijdingsmiddel

Onder bestrijdingsmiddel wordt o.m. verstaan elke stof en elk mengsel van stoffen, alsmede
micro-organismen en virussen bestemd om te worden gebruikt bij het bestrijden of afweren
van dieren, welke schade kunnen aanrichten aan planten en delen van planten, het voorkomen
of bestrijden van ongewenste groei van planten (etc.) en het doden van loof, het tegengaan
van bederf van plantaardig veevoer, het bestrijden of afweren van insekten en mijten, voorkomend op of bij dieren, door uitwendige toepassing, het regelen of bevorderen van de
groei van planten. In artikel !, eerste lid is uitvoerig beschreven wat daaronder in de zin van
de Bestrijdingsmiddelenwet wordt verstaan.
Artikel 1, tweede lid betreft middelen, voor het bestrijden of afweren van dierlijke organismen
die schade kunnen aanrichten aan produkten van plantaardige of dierlijke oorsprong en van
organismen of virussen die zich bevinden in gebouwen en andere opstallen, waterleidingbedrijven, zweminrichtingen en wateren waarin wordt gebaad of gezwommen, alsmede in of
op kampeerplaatsen, kampeerwagens en tenten, vuilstortplaatsen, voer-, vaar-, en vliegtuigen,
materialen, apparaten en gebruiksvoorwerpen.
Voorts middelen voor het bestrijden of afweren van dieren die ziekten kunnen veroorzaken
bij, danwel overbrengen op de mens en andere dieren ter voorkoming van overlast voor
de mens.
Voor de toelating van de middelen van het eerste lid is de Minister van Landbouw en
Visserij primair verantwoordelijk en voor de toelating van de middelen van het tweede lid de
Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.
Het gebruik

Gebruik is alleen geoorloofd van toegelaten bestrijdingsmiddelen. Het nummer waaronder het
middel is toegelaten moet op de verpakking zijn vermeld.
Aan de gebruikers is vaak niet bekend welke toelatingen zijn vervallen. In de gewijzigde wet
is nu een zgn. opgebruikregeling gecreëerd. Bepaalde middelen waarvan de toelating is vervallen
mogen nog gedurende enige tijd worden opgebruikt. De namen en toelatingsnummers worden
in een Ministeriële beschikking vastgelegó en in de vakbladen gepubliceerd.
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De rodenticiden waarvoor nu nog een opbruikregeling geldt zijn:
nummer van
de vervallen
naam van bestrijdingsmiddel
toelating
3497
4350
5340
3287
4151
3394

Antion Warfarat
Doramu AAA Cumine vloeibaar
Doramu Muizentarwe
EE Muizentarwe
Jebo Muizenkorrels
Tendo Muizentarwe

einddatum
opgebruikregeling
1-1-' 78
1-1-'78
1-1-'78
1-1-'78
1-1-'78
1-1-'78

die oude verpakkingen van een toegelaten middel bezit, mag deze wel opgebruiken, mits hij
zich aan de nieuwe voorschriften houdt. Ditzelfde geldt ook voor het opgebruiken van niet
meer toegelaten middelen, wanneer de voorschriften van identieke, wel toegelaten middelen zijn
gewijzigd.
Gebruiksaanwijzing

De gebruiksaanwijzing bevat gegevens omtrent het gebruik in de praktijk en indien nodig
omtrent de menging van het bestrijdingsmiddel. Het behoeft geen betoog dat niet opvolgen
van deze aanwijzingen een verdelgingsactie nadelig beïnvloedt, of eventueel schadelijke
nevenwerkingen kan versterken.
Zorgvuldigheid

Voor de insekticiden zal in een volgend nummer een opsomming worden gegeven.
Verpakking (etiket)

Op de verpakking moet onder meer worden vermeld:
de naam van het middel en die van fabrikant, importeur of handelaar; de naam van de
werkzame stof of stoffen en de gehalten daarvan (in grammen per liter of gewichtsprocenten);
het woord toelatingsnummer, het nummer van de toelating gevolgd door de letter N; het
doel waarvoor het middel bestemd is, de toepassingsmogelijkheden (wettelijk gebruiksvoorschrift) en de volledige gebruiksaanwijzing.
Voorts moet voor een aantal bestrijdingsmiddelen, bij Ministeriële Beschikking aangegeven,
op de verpakking een gelijkzijdige driehoek zijn aangebracht met daarin of een doodshoofd met
gekruiste beenderen en daaronder het woord "vergift" of een Andreaskruis en daaronder de
woorden "schadelijke stof' (zie afbeeldingen).

Iedereen is verplicht ten aanzien van bestrijdingsmiddelen, resten ervan en gebruikte verpakkingen, een zodanige zorgvuldigheid in acht te nemen dat geen gevaar ontstaat voor de
mens, dan wel voor dieren of planten waarvan de instandhouding gewenst is of voor grond of
water.
Legitimatiebewijs

Voor de aankoop van zgn. ,,doodshoofdmiddelen" is ingevolge artikel 12, tweede lid van de
Bestrijdingsmiddelenwet, een door de betrokken Minister aangewezen legitimatiebewijs nodig,
tenzij de koper aantoont, dat hij de handel in bestrijdingsmiddelen uitoefent.
Het is aan anderen dan de houder van genoemd legitimatiebewijs verboden deze "doodshoofdmiddelen" te gebruiken.
Het desbetreffende artikel 22 van de Bestrijdingsmiddelenbeschikking waarin legitimatiebewijzen worden omschreven, volgt hierna in zijn geheel.
Legitimatiebewijzen
Artikel 22
1. Als legitimatiebewijzen in de zin van artikel 12, tweede lid, van de Bestrijdingsmiddelenwet
1962 worden aangewezen:
a. een bewijsstuk, waaruit kan blijken dat de houder over het lopende jaar of het daaraan
voorafgegane jaar onderworpen is aan een heffing van het Landbouwschap of het Bosschap;

Schadelijke stof

Het onderscheid tussen "doodshoofdmiddel" en "Andreaskruismiddel" wordt voornamelijk
bepaald door de LD (Lethale ofwel dodelijke Dosis) 50 oraal rat. Dit getal geeft aan het
aantal milligrammen van de stof welke per kg lichaamsgewicht nodig is om 50% van de proefratten bij orale opname te doden.
Een middel met een LD 50 van minder dan 50 mg/ kg wordt in het algemeen aangemerkt
als doodshoofdmiddel; indien de LD 50 gelijk is aan 50 mg/ kg of hoger, doch minder dan
500 mg/ kg is, dan is het voorgeschreven teken het Andreaskruis. Is de LD 50 hoger dan
500 mg/ kg, dan is geen giftigheidsaanduiding vereist.
Wettelijk gebruiksvoorschrift

Bij het gebruik is het van groot belang om nauwkeurig kennis te nemen van de tekst van het
zgn. wettelijk gebruiksvoorschrift op de verpakking. Daarin wordt aangegeven voor welke
doeleinden het middel mag worden gebruikt; toepassing voor andere doeleinden is verboden.
Indien een wettelijk gebruiksvoorschrift wordt gewijzigd, mag de verkoper alleen verpakkingen
in de handel brengen waarop de nieuwe gebruiksvoorschriften zijn vermeld. Een gebruiker
46

b. een
Ie.
2e.
3e.

bewijs van lidmaatschap over het lopende jaar van:
het Koninklijk Nederlands Landbouwcomité;
de Christelijke Boeren- en Tuindersbond;
de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond, of van een bij een van deze
organisaties aangesloten regionale of plaatselijke organisatie;
4e. de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren;
Se. de Bond van agrarische loonbedrijven in Nederland;
6e. de Federatie van Land- en tuinbouwwerktuigen exploiterende coöperaties;

c. een uittreksel uit het handelsregister waaruit blijkt, dat de betrokkene het beroep uitoefent van:
Ie. bloemist of hovenier;
2e. zuiveraar;
3e. aannemer van bouwwerken;
d. door de bevoegde districtsbureauhouders van de Stichting tot uitvoering van landbouwmaatregelen afgegeven bewijzen in de gevallen, waarin de betrokkene over geen ander
legitimatiebewijs kan beschikken.
•
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2. De in het eerste lid, onder c, aanhef en 3e genoemde legitimatiebewijzen strekken slechts
als bewijs, dat de houder een beroep uitoefent, dat het gebruik van houtconserveringsmiddelen medebrengt.
3. De in het eerste lid genoemde legitimatiebewijzen strekken niet als bewijs, dat de houder
een beroep uitoefent, dat het gebruik meebrengt van cyaanwaterstof, giftige cyaanverbindingen of stoffen, die giftige cyaanverbindingen kunnen opleveren, ethyleenoxide en gasmengsels, waarin ethyleenoxide aanwezig is, methylbromide, methallylchloride en chloorpikrine, fosforwaterstof en stoffen, welke fosforwaterstof kunnen opleveren.
4. Als legitimatiebewijs, waaruit blijkt, dat de houder een beroep uitoefent, hetwelk het
gebruik van een of meer in het derde lid genoemde bestrijdingsmiddelen meebrengt, gelden
uitsluitend daartoe strekkende bewijzen, afgegeven door of namens de Minister van Sociale
Zaken.
Bewaren

Bestrijdingsmiddelen moeten achter slot in speciaal daarvoor bestemde bewaarplaatsen worden
bewaard.
Hiervan zijn uitgezonderd de voor gebruik gerede middelen, die bestemd zijn voor gebruik door
particulieren in bewoonde ruimten (zie ook "Bewaarplaats van Bestrijdingsmiddelen" in "Rat
en Muis" van oktober 1976).
A. Balkstra,
Afdeling Bestrijding van Ongedierte.

dichtgebonden en licht bespoten met een bestrijdingsmiddel dat uitsluitend pyrethrinen +
piperonylbutoxide bevat. Voorts kan daarna door de getroffen bewoner of gemeentelijke
Ongediertebestrijdingsdienst met resp. een spuitbus of een lage-drukspuit een verdelgingsactie
worden uitgevoerd.
Vóór de vakantie

Wil men echter voorkomen, dat men ter afsluiting van de vakantie bij thuiskomst wordt verrast
door een vlooienplaag, dan dient vóór de vakantie een verdelgingsactie te worden uitgevoerd.
Vooral de larven kruipen weg onder plinten, in naden en kieren van de (houten) vloer, langs de
randen van de vaste vloerbedekking, onder de randen van karpetten, in de kleden en
karpetten zelf en onder meubels. Deze plaatsen grondig behandelen met de stofzuiger.
Daarna de zak uit de stofzuiger verwijderen en vernietigen. Desgewenst kunnen daarna de
genoemde plaatsen worden behandeld met een bestrijdingsmiddel in een spuitbus, dat vlooien
en vlolarven doodt (lees het etiket) op basis van propoxur of lindaan / methoxychloor.
Huisdieren en hun verblijfplaatsen dienen ook te worden behandeld.
Hond - met voor de behandeling van huisdieren toegelaten poeder, shampoo of spray, dat als
werkzame stof rotenon, pyrethrinen, trichloorfon, fenitrothion, bromodan of propoxur bevat.
Waarschuwingen en gebruiksaanwijzing zijn vermeld op het etiket. Het dagelijks hanteren
van een fijne metalen stofkam voorkomt echter al grotendeels het optreden van vlooien!
Kat - daar de kat zich vaak en intensief likt, moet het gebruik van rotenon en pyrethrumprodu_kten word~n afgeraden. Het best kan men een voor dat doel toegelaten vlooienpoeder
gebruiken, dat tnchloorfon of propoxur bevat en het dier tijdens de behandeling bijvoorbeeld
een brede kartonnen halskraag laten dragen om te voorkomen dat het zich gaat aflikken.
Na ± 30 minuten zorgvuldig afborstelen met een gewone (geen rubber) borstel.

MET VAKANTIE?
Gezien de vele telefoontjes over klachten van overlast en de artikelen daarover in de pers,
vormt de zomerperiode een ware vlooien- en wespentijd.
Vlooien

In de vakantie zullen vele katten- en hondeneigenaren hun huisdier(en) laten verzorgen door
kennissen of familieden of in een kennel. De kans is dan groot, dat de verzorgers of de
terugkerende bewoners bij het betreden van het huis worden besprongen door grote aantallen
honde- of kattevlooien.
Als de cocon waarin zich een pas uit de pophuid gekropen volwassen vlo bevindt, volledig
met rust wordt gelaten, blijft de vlo in een soort slaaptoestand in' de cocon. Zodra deze
"slapende" volwassen vlo een mechanische prikkel ontvangt, bv. een trilling, ontwaakt de vlo
en bevrijdt zich uit de cocon. Wordt een gebouw, dat lange tijd onbewoond is geweest, door
mens of dier betreden, dan komen de vlooien in vaak grote aantallen tevoorschijn en
bespringen hun potentiële gastheer.
De mens wordt weliswaar door "vlooiebeten" geplaagd - op zichzelf lastig genoeg - doch als
"schrale" troost kan worden gesteld, dat honde- en kattevlooien voor de voortplanting zijn
gebonden aan de desbetreffende huisdieren. Het is aan te raden een vertrek, waarin zich grote
aantallen vlooien bevinden, te betreden met een lange broek aan, eventueel aan de onderzijde
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gewone wesp

49

