Aantrekkelijker voedsel weg. Het is altijd aan te bevelen, voedsel onbereikbaar voor muizen
te bewaren. Indien er veel ander aantrekkelijk voedsel bereikbaar is voor de muizen, dan
kan het voorkomen dat de diertjes in het begin enige tijd niet van het lokaas eten.
In de praktijk blijkt, dat muizenvoerkistjes zeer aantrekkelijke voerplaatsen zijn voor de
dieren, omdat ze daar "onder dekking" hun voedsel kunnen nuttigen. Het gebruik van deze
kistjes, op de goede plaatsen neergezet, zal er na langere of kortere tijd toe leiden dat het
lokaas toch wordt gegeten.
Controle. Om een betere controle op de opname van het lokaas te verkrijgen, kan dit aan
één kant in het kistje of doosje worden gedeponeerd door het kistje even schuin te houden
zodat de rest van de bodem vrij blijft. Verstoring van het lokaas en afgeknaagd poeder is
dan snel te constateren. Ter bestrijding van huismuizen per kistje of voerdoosje 30 à 50 gram
middel uitleggen; elke 1-2 dagen controleren en zo nodig aanvullen tot er niet meer gegeten
wordt (lees het etiket).
Kosteloos advies. Heeft men niet het gewenste resultaat, dan kan contact worden
opgenomen met de Afdeling Bestrijding van Ongedierte te Wageningen. Telefonisch
bericht aan no. 08370- 19061 of een briefje aan postbus 350, 6700 AJ Wageningen.
b. Ergocalciferol

De groep multi dosis vergiften (waarvoor opname gedurende een aantal dagen noodzakelijk is) ter bestrijding van huismuizen is uitgebreid. Naast de bestaande anticoagulanten (warfarin, chloorfacinon, difenacoum, pyranocumarine en cumatetralyl) is
toelating verleend aan een tweetal bestrijdingsmiddelen op basis van vitamine D2 of
ergocalciferol.
De overdosis vitamine D2 verstoort de calciumstofwisseling.
Uit door onze afdeling uitgevoerde proeven ter bestrijding van huismuizen in gebouwen
bleek, dat ergocalciferol (vloeistof) in de verhouding 1:39 gemengd met lokaas, b.v. gepelde
haver, deugdelijk is; ook ter bestrijding van huismuizen die ongevoelig zijn voor warfarin.
De middelen zijn uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik door terzake deskundigen. De beide toegelaten merken zijn resp. Deerat Concentrate (toelatingsnummer
7359N) en Rodentrol CA (toelatingsnummer 737 l N).
Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als mi::ldel ter bestrijding van huismuizen in ruimten,
met dien verstande, dat het lokaas moet worden uitgelegd in speciaal hiervoor bestemde aan
de bovenzijde afgesloten voerbakjes.

-

voor welke een opgebruikstermijn geldt, maar die binnen die termijn niet meer
zullen worden gebruikt.

Overzicht vervallen rodenticiden
* 4046 N - AA ra tex lokaas (1980)
* 4039 N - AAratex rattenhaver (1980)

* 4572 N - Actosin ( 1979)
3497 N - Antion Warfarat
*4047 N - Cumarine derivaat voor ratten(l980)
3320 N - Delgonex ratten- en muizenverdelger
5431 N - Diphacin-110
5430 N - Diphacin-120
3287 N - EE Muizentarwe
4151 N - Jebo Muizenkorrels
* 3540 N - Kattekop muizentarwe ( 1979)
* 3595 N - Muiza ( 1979)
* 3752 N - Nero Muizentarwe ( 1979)
*4121 N - Ratokin Lokaas (1980)
* 3751 N - Riwarin (1979)
3394 N - Tendo Muizentarwe
*) middelen waarvan in bezit zijnde voorraden nu nog mogen worden gebruikt, echter
tot I januari van het erachter vermelde jaar.
d. Toegelaten bestrijdingsmiddelen

Het bureau Bestrijdingsmiddelen te Wageningen heeft een tweetal registers van bestrijdingsmiddelen samengesteld:
- Register van toegelaten bestrijdingsmiddelen in de landbouw waarin o.a. insecticiden en
rodenticiden (ter bestrijding van ratten en muizen) zijn vermeld.
- Register van toegelaten bestrijdingsbemiddelen die buiten de agrarische sector worden
gebruikt waarin o.a. insecticiden voor gebruik in de huishouding en bedrijfsruimten zijn vermeld.
De boekjes zijn tegen vooruitbetaling van resp. f 18,- en f 12,- verkrijgbaar bij de
Plantenziektenkundige Dienst, Geertjesweg 15 te Wageningen (gironummer 832175).
Afdeling Bestrijding van Ongedierte.

c. Inlevering bestrijdingsmiddelen

Bestrijdingsmiddelen waarvan de toelating is vervallen mogen niet meer worden verkocht
of in voorraad worden gehouden en kunnen o.a. worden ingeleverd bij een 70-tal depots. De
uitvoering van inleveracties is o.a. toevertrouwd aan de St.U.L.M. (Stichting Uitvoering
Landbouwmaatregelen). Bestrijdingsmiddelen waarvoor een opgebruikregeling geldt,
mogen worden gebruikt tot uiterlijk I januari van het achter het middel vermelde jaar (zie
hieronder).
Het is ook wenselijk bestrijdingsmiddelen in te leveren, als het niet zinvol is ze langer te
bewaren, zoals middelen:
- die niet meer deugdelijk zijn. Dit kan een gevolg zijn van b.v. schimmelvorming, vocht,
bederf, e.d.;
waarvan de verpakking in slechte staat verkeert;
die nog wel toegelaten zijn maar toch niet meer worden gebruikt omdat er betere
voor in de plaats zijn gekomen;
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LAATSTE VELDMUIZENJAAR IN 1974/1975?
1978 "rustig"

In het nummer van maart 1977 van Rat en Muis werd er melding van gemaakt, dat eind
1974/ 1975, gezien het grote aantal berichten en meldingen, kon worden aangemerkt als
"veldmuizenjaar". Zoals bekend vertoont de veldmuizenbevolking een drie of vierjarige
cyclus. In het "topjaar" komen dan grote aantallen veldmuizen voor. Daarna stort de
muizenbevolking door ondervoeding, zwakte, ,,stress" en ziekten ineen en blijft een kleine
restbevolking in leven.
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Onder ongunstige weersomstandigheden als koude en regen ( 1977 en 1978) wordt de cyclus
verstoord waardoor de plaag wellicht nu in het 4e jaar (voorjaar 1979) zal plaats vinden.
Tot nu toe zijn in 1978 zeer weinig meldingen van veldmuisschade door de Afdeling
Bestrijding van Ongedierte ontvangen, zodat 1978 wat dat betreft "rustig" is. Wellicht geeft
1979 een ander beeld te zien.
Meldingen over schadelijke aantallen veldmuizen (zo mogelijk over de laatste 5 jaren)
worden door onze Afdeling gaarne telefonisch of schriftelijk ontvangen.
R.I.N.
Waarnemingen van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer toonden aan dat in 1974 en 1977
plaatselijk populaties veldmuizen aan hun "top" zaten. Deze waarnemingen werden gedaan
bij het onderzoek van nestkasten.
In 1977 zijn veel resten van veldmuizen gevonden; in 1978 zijn vnl. resten van andere
prooidieren zoals vogels gevonden.

ONGERUST OVER ONSCHULDIGE ROUWVLIEGJES

Veel telefoontjes

Op diverse bureaus van gemeentewerken in den lande en bij de Afdeling Bestrijding van
Ongedierte te Wageningen regende het telefoontjes van mensen die zich belaagd voelden
door zwarte vliegjes, welke na onderzoek bleken te behoren tot de familie der rouwvliegen
(Bibionidae).
Tegen gevels en ramen, op klimplanten, op auto's en vooral op lindebomen werden
honderden tot duizenden vliegjes aangetroffen. Door openstaande ramen kwamen ze de
huizen binnen en bij woningen waar zich openingen in de buitenmuur (b.v. bij
raamsponningen en ventilatieroosters) bevonden drongen ze ook wel binnen.
Aan onze Afdeling werden 22 monsters met verzoek om advies gestuurd. Uit NoordBrabant in de periode 24 augustus tot en met 8 september totaal 16 monsters. Uit Limburg
een tweetal klachten resp. op 28 augustus en 5 september. Uit Gelderland evenseen tweetal
op 4 september. Op 8 september arriveerde een monster uit Groningen. Het laatste monster
kwam op 11 september uit Gelderland.
Een tweetal telefonische meldingen op 28 en 29 augustus uit Noord-Brabant en een
krantenbericht op 24 augustus uit Zeeland doen vermoeden dat het ook daar rouwvliegen
betrof.

Dilophus sp., een rouwvliegensoor1
Voorkom schadelijk geknaag

De mogelijkheid van schade door veldmuizen blijft te allen tijde aanwezig, zodat
regelmatige controle op het vóórkomen van veldmuisgatjes in weilanden, boomgaarden,
graslandpercelen, etc. en tijdige bestrijding d.m.v. crimidinekorrels (in de holen te
deponeren) geboden is.
A. Balkstra.
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Geen bestrijding doch wering

Hoewel er verschillende soorten tot deze familie der rouwvliegen behoren, blijkt het in ons
land voornamelijk de soort Dilophus febrilis L. te betreffen.
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