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groot worden waargenomen. Wanneer u
twijfelt, stuur dan een monster insekten
naar de Afdeling Bestrijding van Dierplagen in Wageningen. Wellicht blijkt dan dat
u niet met een kattevlo ( Ctenocephalides
felis L.), maar met bv. een vogelvlo te maken heeft. Bij de bestrijding zal men dan
rekening moeten houden met de plaats
waar vogelvlooien tot ontwikkeling komen, te weten het vogelnest(kastje) of bv.
de kipperen. Alleen dan kan de bestrijding
succes hebben.
Naast honde-, katte- en vogelvlooien kunnen nog diverse andere soorten af en
toe woningen binnenkomen. Zo kennen
we o.a. de egelvlo en de rattevlo. Na een
juiste determinatie kan de bron worden
opgespoord, wat voor de wijze van uitvoering en het resultaat van de bestrijding
van groot belang is.

vlooienplaag tijdens de vakantieperiode.
Is dit te voorkomen?
Ja zeker, door nauwgezet in de periode
daaraan voorafgaand inspecties uit te
voeren op het huisdier en op plaatsen
waar het huisdier veel verblijft, zoals bv.
de honde- of kattemand. Door intensief
en regelmatig stofzuigen van schuilplaatsen van vlooien en larven, zoals kieren,
naden, plinten en onder meubels, kan
men trachten de ontwikkeling van vlooien
tegen te gaan. De inhoud van de stofzuigerzak dient te worden vernietigd.
~
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sekticiden. Bovendien bevatten veel hondebanden een grotere hoeveelheid of
een hoger percentage van de werkzame
stof dan kattebanden.
Ontwikkelingen in het onderzoek
Nog steeds is er bij de vlooienbestrijding
af en toe de noodzaak van de toepassing
van chemische middelen. Weliswaar hebben we de laatste jaren de beschikking
over middelen die voor zoogdieren weinig
giftig zijn, toch blijft het zaak om voortdurend te zoeken naar mogelijk nog minder
schadelijke middelen. Bij onderzoek daarnaar heeft men chemische verbindingen
ontdekt, die alleen in het lichaam van insekten een rol vervullen, nl. bij de vervelling van die insekten. Door deze verbindingen in het laboratorium na te maken
krijgt men de beschikking over voor zoogdieren nauwelijks giftige verbindingen, die
kunnen worden ingezet bij de insektenbe-
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strijding. De stof methopreen is hiervan
een goed voorbeeld. Helaas is er nog
geen formulering beschikbaar op de Nederlandse markt, maar het is te verwachten dat daar verandering in komt. Uit
vooronderzoek bleek dat een éénmalige
bestrijding van vlooielarven in het tapijt
tot gevolg heeft dat men enkele maanden
lang geen problemen zal hebben met
honde- of kattevlooien. Zodra het middel
met de werkzame stof methopreen beschikbaar is ter bestrijding van vlooien,
zullen wij dit aan u melden.
Voor een nauwkeurige omschrijving van
de aanpak van een kattevlooienbestrijding, verwijs ik u naar onze folder HIMH/
BD-1 .08 B. Mocht u hierover nog niet beschikken, dan kunt u deze folder aanvragen bij onze Afdeling.

J. T. de Jonge
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HET OVENVISJE

( Thermobia domestica Packard)

kattevlo (Ctenocephalides te/is Bouché)

Preventief bestrijden mogelijk?

•

In het voorjaar maakt men meestal plannen voor de grote vakantie in juli of augustus. Men zal dan ook moeten bezien
wat er in die periode met de hond of de
kat moet gebeuren. Gaat het huisdier in
die periode ook het huis uit, dan loopt
men kans op de ontwikkeling van een
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rattevto (Xenopsyl/a cheopis Rotschild)

Summary

Wanneer desondanks toch vlooien worden waargenomen, moet men in de omgeving van de mand een bestrijding uitvoeren met daarvoor toegelaten middelen
op basis van cyfluthrin, deltamethrin of
permethrin. Na de bespuiting kan men het
stofzuigen beter enige dagen achterwege
laten. Op het huisdier kan men met bv.
een vlooienband de vlooien bestrijden.
Let er wel op dat vlooienbanden zijn toegelaten voor een bepaald huisdier. Gebruik geen "hondemiddelen" voor de kat.
Katten zijn nl. gevoeliger voor diverse in-

The firebrat, Thermobia domestica Packard, is a serious pest in the Netherlands.
Under circumstances with a rather low relative humidity the firebrat can become
annoying or even noxious. In recent years
a lot of buildings have been thermally isolated. As a result of this and of centra!healing the relative humidity decreased.
Consequently, the firebrat develops in
more and more houses.
The firebrat closely resembles the silverfish which makes expert identification necessary.
Advice is given on control measures. Acti-
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ve components with a residual effect like
the synthetic pyrethroïds cypermethrin,
deltamethrin and permethrin are recommended.
lf the firebrat is present in blocks of houses it is essential to make an inventory
and to treat all houses infested with
firebrats in order to achieve complete
control. Pest control should be executed
by trained pest control technicians.
Algemeen
Oppervlakkig gezien lijkt dit insekt veel op
het zilvervisje Lepisma saccharina L.
Hoewel deze beide soorten tot dezelfde
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familie Lepismatidae behoren, stellen zij
toch heel andere eisen aan hun omgeving.
De bestrijding van de soorten is totaal
verschillend. Het ovenvisje kan leven in
een relatief droge, vrij warme omgeving;
het zilvervisje geeft de voorkeur aan
meer vochtige omstandigheden.

Leefwijze

Het ovenvisje heeft evenals het zilvervisje
zijn naam mede te danken aan de snelle,
kronkelende bewegingen bij het verplaatsen. Men kan ovenvisjes aantreffen op
warme, vrij droge plaatsen, maar ook in
centraal verwarmde badkamers, toiletten
en keukens.
Het voedsel bestaat voornamelijk uit kool~
hydraten en af en toe uit eiwitten. In keu- -,, kens, maar ook op andere plaatsen in
huis b.v. op zolder bij de cv-ketel en in
boekenkasten is voor deze insekten altijd
wel iets eetbaars te vinden. Ze hebben
bovendien maar erg weinig nodig.
Schade
Als ovenvisjes in grote aantallen voorkomen, kunnen ze aanzienlijke schade veroorzaken aan o.a. behang, boeken, postzegels, affiches, etsen, en aan produkten
van synthetisch materiaal, zoals kleding,
wandbedekking e.d.

ovenvisje (Thermobia domestica Packard)

Uiterlijk en ontwikkeling
Het ovenvisje is een vleugelloos insekt
dat 10-12,5 mm lang kan worden. De
kleur is grijsachtig; op de rug komen
zwarte en gele schubben voor. Aan het
achterlijf bevinden zich drie "staartdraden".
De eieren van het ovenvisje hebben voor
hun ontwikkeling een temperatuur van
minimaal 25°C nodig. Een temperatuur
van 47°C gedurende meerdere dagen is
dodelijk. Een normale ontwikkeling is mogelijk bij een relatieve luchtvochtigheid
van 50%.
De volwassen exemplaren kunnen bij
32°C in een relatief droge omgeving 2 tot
2,5 jaar in leven blijven.
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schade door ovenvisje aan reproductie

Wanneer ovenvisjes in grotere aantallen
voorkomen, kan een bestrijding worden
uitgevoerd met een residueel werkend
middel.
In rijtjeshuizen, flatwoningen en grote gebouwen zal een bestrijding moeten
plaatsvinden in alle ruimten waar ovenvisjes worden aangetroffen. Anders wordt de
plaag niet afdoende bestreden.

Op grond van artikel 344 van de bouwverordening is iedere gebruiker van een
woning verplicht de noodzakelijke bestrijdingsmaatregelen te gedogen voor zover
de voorzieningen door of vanwege de gemeente ter uitvoering van genoemde bepalingen moeten worden getroffen.
Voor bewoners/eigenaars van aaneengebouwde huizen is het raadzaam e.e.a. gezamenlijk aan te pakken en tevoren
goede afspraken te maken over de te volgen werkwijze.

In artikel 307 van de gemeentelijke bouwverordening (Model V.N.G.) staan eisen
ten aanzien van de toestand van een gebouw. Het mag geen gevaar voor de veiligheid of nadeel voor de gezondheid of
schade of hinder voor de gebruikers of
anderen opleveren o.a. door insekten.
Huiseigenaren moeten bij hinder door
ongedierte de nodige maatregelen laten
treffen.

Voordat overgegaan wordt tot een bestrijdingsactie dient een onderzoek te worden ingesteld naar de omvang van de
verspreiding van ovenvisjes binnen het
betrokken gebouw en in de aangebouwde
panden.
Na deze inventarisatie kan overgegaan
worden tot het opstellen van het bestrijdingsplan (volgorde van behandeling, toe
te passen bestrijdingsmethode en toege-

Bestrijding
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laten middelen, etc.). De uitvoering van de
bestrijding dient bij voorkeur door terzake
deskundigen te geschieden met een in
water op te lossen suspensie-concentraat
of spuitpoeder op basis van deltamethrin,
permethrin of cyfluthrin.
De bewoners/gebruikers dienen, voordat
de uitvoering van de bestrijding plaats
vindt, de schuilplaatsen toegankelijk te
maken, o.a. door zorg te dragen voor het
ontruimen van kasten waar ovenvisjes in
worden aangetroffen; de inhoud ervan
kan men op een tafel in het midden van
de ruimte plaatsen en zo nodig afdekken
met plastic of een laken. Bovendien dient
men open vuur (N.B. waakvlammen) te
doven, aquaria zorgvuldig af te dekken en
de luchtpomp uit te zetten. Tijdens de uitvoering van de bestrijdingsaktie en gedurende de ventilatieperiode (advies: tenminste 2 uur) dient men met eventuele
huisdieren elders te verblijven.
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Uit de buitendienst
Summary

Ants (Lasius niger L.) entered local distribution stations of cable television systems by way of ventilation openings close
to the ground.
To solve the problem the openings, which
were placed too low, were closed,followed
by extermination of ants. The control actions will be checked tor reliability.

ZWARTBRUINE WEGMIEREN OP
DE BUIS

met grove druppel kieren en naden behandelen

ontruimen van kastjes ook op slaapkamers

•

ovenvisjes zitten ook in boeken en kasten
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De moeilijkheidsgraad van de vragen op
het gebied van de bestrijding van dierplagen neemt evenredig toe met het aantal
behaalde S.V.0.-diploma's, maar gelukkig
vinden we op de meeste vragen nog
steeds een passend antwoord.
Op de vraag wat te doen aan mieren (Lasius niger L.) in verdeelkasten van de kabeltelevisie, waarin deze het zand opwerken tot wel een halve meter hoogte, moet
ik aan de telefoon vooralsnog het antwoord schuldig blijven.

De bestrijding kan alleen met succes worden uitgevoerd door plaatselijke behandeling van alle mogelijke schuilplaatsen
en de omgeving ervan met een doelmatig
en toegelaten insekticide. Deze werkzame stoffen behoren tot de toxicologische
groep van de synthetische pyrethroïden.
De spuitvloeistof heeft een zeer geringe
acute giftigheid, en het residu dampt nauwelijks af. Na een ventilatieperiode van
1-2 uur is de aanwezigheid van de werkzame stof in de lucht vrijwel nihil. De voor
de bestrijding van ovenvisjes benodigde
residuele werking is zeer goed (tenminste
6 weken). Deze middelen dient men te
verspuiten onder lage druk waarbij de
spuitvloeistof met grove druppels wordt
verspoten in kieren en naden e.d. Als alle
schuilplaatsen en toegangen tot die
schuilplaatsen kunnen worden behandeld, kan een afdoend resultaat van de
bestrijding worden verwacht.
De bestrijding dient plaats te vinden met
inachtneming van de op het etiket van het
bestrijdingsmiddel vermelde voorzorgsmaatregelen, wettelijke gebruiksvoorschriften etc.
Indien de bestrijdingsactie, uitgevoerd
aan de hand van dit advies onvoldoende
resultaat mocht geven, kunt u zich voor
nader advies wenden tot de Afdeling Bestrijding van Dierplagen te Wageningen.
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ventilatiespleten net boven de grond, toegang
voor mieren

•

Aangezien het Antenne Beheer bedrijf
nogal met het probleem zit en op korte
termijn een oplossing wenst, raadpleeg ik
Rat en Muis, 37 (2) 1989

mierennest in verdeelkast kabel-TV

mijn agenda en kan de nog open plek aan
het einde van de week invullen. Het Antenne Beheer bedrijf maakt zich nogal
zorgen over de te verwachten storing
door het opgehoopte zand.
En zo gaan de gemeentelijke dierplaagbestrijder en ik gewapend met een sleutel
op pad. In verschillende kasten hebben
de "zwartbruine wegwerkers" flink hun
best gedaan. Alle kasten zijn in de grond
geplaatst en aan de onderzijde open om
de kabels in de kast toe te laten. Rondom
de kabels is de bodem opgevuld met ca.
20 à 30 cm polystyreen korreltjes. In de
achterzijde van de kast bevinden zich 2
horizontale ventilatiespleten net boven de
grond.
Het constateren van een feit en het maken van foto's van dit feit wil nog niet zeggen, dat je dan ook de oplossing, laat
staan een goed advies, voor handen hebt.
Aangezien elk blok woningen een schakelkast heeft is het mogelijk om in korte
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