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naar een geschikte nestholte. Zodra zij
die gevonden heeft, begint zij met het
bouwen van een nest en in de eerste cellen worden eieren afgezet. De uit die eerste eieren komende larven worden door
de koningin verzorgd. Ondertussen bouwt
zij ook verder aan het nest en legt meer
eieren. Na het larvale stadium volgt het
popstadium waaruit de werksters verschijnen. Deze exemplaren zijn onvruchtbaar en leggen geen eieren, maar nemen
alle andere taken van de koningin over,
die zich verder beperkt tot de eiproduktie.
Ook dragen zij voedsel voor de koningin
aan, die het nest niet meer zal verlaten.
Aan het eind van het seizoen (augustus/
september) worden er mannetjes en
vruchtbare wijfjes geboren. Na de bevruchting sterven de mannetjes al spoedig en na de eerste nachtvorsten sterven
ook de werksters en de "oude" koningin.
De exemplaren die overblijven zijn de bevruchte wijfjes, ofwel de koninginnen van
het volgende jaar. Zij moeten ergens
overwinteren. Ze doen dat hangend aan
hun kaken aan hout. U raadt het al. Ook
achter de loszittende schors van brandhout vinden zij soms een beschut plekje
om de winter door te komen. Wordt het
hout binnen gebracht, dan zorgt de hogere temperatuur ervoor dat de koninginnen
ontwaken. Zij zullen actief worden en
gaan rond vliegen.
Er zijn nog vele andere diersoorten die
met haardhout binnengebracht kunnen

worden. Het voert te ver deze allemaal de
revue te laten passeren. Door enkele
voorbeelden te geven heb ik duidelijk willen maken dat bij het aantreffen van insekte- en mijtesoorten en ook andere geleedpotigen in de woning het haardhout
als bron niet over het hoofd gezien moet
worden.
Het advies in deze luidt: gebruik een stofzuiger om de aanwezige plaagdieren
kwijt te raken. Probeer het haardhout pas
binnen te halen als u het nodig hebt. Hoe
korter de opslagtijd in huis is, hoe geringer de kans dat allerlei ongewenste gasten in huis rond gaan rennen.

Every year "contact"meetings are organized by the Department of Pest Control for
pest control officers and technicians of local authories, pest control companies and
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Kader en bestrijders

In de periode januari-maart 1990 wordt
door de Afdeling Bestrijding van Dierplagen een nieuwe tweejaarlijkse cyclus van
contactdagen gestart. De bijeenkomsten
duren van 10.00-16.00 uur.
Een schriftelijke uitnodiging met nadere
gegevens wordt circa twee weken tevoren verzonden aan gemeentelijke en regionale 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.

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.

Het gebruik van insekticid.en is in alle gevallen zinloos en moet dus worden ontraden.
A.D.Bode,
buitendienstmedewerker
Afdeling Bestrijding van Dierplagen
Literatuur:
Mabelis, AA., 1983:
De betekenis van dood hout voor ongewervelde dieren.
Nederlands Bosbouwtijdschrift 55 (2/
3):78-85
Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding:
syllabus A 6.7. 1, 6.3. 7, 6. 7. 15. 6 en 6.4. 11.

ethers dealing with professional pest control.
Subjects that are presented regard recent
developments on pesticides, legislation
and organization.
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Ondermeer de volgende onderwerpen
worden behandeld:
1. resistentie van bruine ratten en huismuizen
stadsproblematiek ratten en muizen.
bestrijding van veel voorkomende
schadelijke en hinderlijke insekten
4. toezicht op naleving Bestrijdingsmiddelenwet.
Vanwege de grote opkomst van de laatste jaren in enkele provincies is het aantal
bijeenkomsten uitgebreid zodat het schema voor 1990 en 1991 er globaal als volgt
uitziet:

CONTACTDAGEN1990
Summary

Voorjaar 1990

•

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 uitkomst.
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1990
Groningen
Zwolle
Almelo
Utrecht
Zoetermeer
Dordrecht
Roosendaal
Venlo

1991
Leeuwarden
Hoogeveen
Zutphen
Ede
Amsterdam
Middelburg
Maastricht of Sittard
Eindhoven of Tilburg
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Provincie
Groningen:
donderdag 25 januari 1990, in de bovenzaal van congrescentrum "Het Tehuis",
Lutke Nieuwstraat 13, Groningen.
Overijssel:
donderdag 1 februari 1990, in Postiljon
Almelo, Aalderinkssingel 2, Almelo.
Zuid-Holland:
donderdag 8 februari 1990, in de "Statenzaal" van Het Hof, Hof 12, Dordrecht.
Utrecht:
vrijdag 16 februari 1990, in zaal 718
van het Beatrixgebouw van de Koninklijke
Nederlandse Jaarbeurs, Jaarbeursplein,
Utrecht.

ONDERZOEK VOORKEUR WARFARIN LOKAAS T.O.V. ONVERGIFTIGOE HAVER
BIJ BRUINE RAT
(Rattus norvegicus Berkenhout).

Overijssel:
donderdag 22 februari 1990, in de "Thorbeckezaal" van Grand Hotel Wientjes,
Stationweg 7, Zwolle.

Summary
Refreshing oil. - Laboratory tests, designed to compare uptake by Norway rats
(Rattus norvegicus Berkenhout) of unpoisoned oats and oats-based bait mixed
wit_h warfarin powder, did not meet justified expectations. The sunfloweroil, applied during the preparation of bait, was
assumed to be deteriorated by age. The
deterioration, however, could not be detected by human sense-organs. Rats showed a significant preference tor the unpoisoned oats (91.2%) as compared with
the pesticide formulation (8.8%). The same experiment with fresh oil yielded
48.9% and 51.1 % respectively. Rats,
again, proved to be extremely sensitive
regarding smell and taste. lf having a
choice they prefer top quality food.

Zuid-Holland:
donderdag 8 maart 1990, in bovenzaal
102 van Wijkcentrum Meerzicht, Uiterwaard 1, Zoetermeer (bij NS "Sprinter"station).
Limburg:
woensdag 14 maart 1990, in gemeenschapshuis "De Staay", Witherenstraat 68,
Blerick.
Noord-Brabant:
vrijdag 23 maart 1990, in de "Burgerzaal"
van het Oude Raadhuis, Markt 1, Roosendaal.

VAKBEURZEN 1990
De Afdeling Bestrijding van Dierplagen heeft de bedoeling om in 1990 deel te nemen
aan drie vakbeurzen. Aan bezoekers zal voorlichting worden gegeven door een medewerker van de Afdeling. U bent van harte welkom in de stand als u een van de genoemde tentoonstellingen bezoekt.
Utrecht
Amsterdam
Utrecht

lnterclean schoonmaakonderhoud
Enviro gemeentereiniging e.a.
VIV intensieve veehouderij

8-11 mei

10-14 september
13-16 november

Rattus norvegicus Berk.

•
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OLIE VERVERSEN

Schema 1990
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In het afgelopen jaar werd door de biotechnicus van onze Afdeling Bestrijding
van Dierplagen een lokaaskeuzeproef ingezet. De opzet van de proef was om vast
te stellen of de toevoeging van warfarin
poeder aan een lokaas de opname ervan
zou beïnvloeden. Warfarinpoeder toegeRat en Muis, 37 (3/4) 1989

voegd aan gepunte haver werd onder laboratoriumomstandigheden vergeleken
met onvergiftigde gepunte haver.
Proefopzet

• Middelen
Het te onderzoeken middel betrof een
mengpoeder met de werkzame stof warfarin 0,5%. Van gepunte haver gemengd
met zonnebloemolie uit voorraad werd
een lokaas aangemaakt dat uiteindelijk
0,025% warfarin bevatte. Het referentieprodukt bestond uit onvergiftigde gepunte
haver zonder olie.
• Dieren
Voor de proef werden 5 mannelijke en 5
vrouwelijke bruine ratten gebruikt. De
voor de proef benodigde dieren waren op
praktijkobjecten gevangen. Hun leeftijd
werd geschat op een half tot anderhalf
jaar en het gewicht varieerde van 225 tot
418 gram. De dieren waren bij het begin
van de proef in een goede gezondheidstoestand. De ratten waren voor en tijdens
de proef apart gehuisvest om stress te
voorkomen, met voldoende vers drinkwater en laboratoriumvoer. Dit voer, zgn."rattenkorrels", bevat alle noodzakelijke voedingsstoffen.
• Uitvoering
De proef werd uitgevoerd na de gewenningsperiode. Gedurende 48 uur voorafgaande aan de lokaaskeuzekeuzeproef
kregen de dieren in 2 bakjes onvergiftigde gepunte haver aangeboden. De opname daarvan werd per dag bepaald. De
proef duurde 4 dagen. De opname werd
elke dag op hetzelfde tijdstip door weging
gecontroleerd, waarbij ook met het gemorste lokaas rekening werd gehouden.
Vervolgens werd de inhoud van de bakjes
ververst met 30 g (lok)voer. De bakjes
werden elke dag onderling verwisseld.
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