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
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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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tijd een aantal kasten te vergelijken. Na
20 kasten menen we de oorzaak gevonden te hebben en wijzen we de ventilatieopeningen aan de achterzijde aan.
In de kasten waarvan de openingen gelijk
of net boven het maaiveld liggen vindt
zandophoping plaats, maar waar de openingen op 5 à 10 cm boven het maaiveld
liggen is dit niet het geval.
De mieren werken het zand van buiten
naar binnen en niet zoals we dachten van
onder uit naar boven.
Als mogelijke oplossing voor het probleem kiezen we dan ook niet voor bestrijding, maar voor wering. Door de kasten hoger te plaatsen of de ventilatie-openingen te dichten kan het probleem worden tegengegaan.
Het dichten van de ventilatie-openingen
van alle kasten in de hele gemeente zal
een omvangrijke klus zijn. Uit praktische
overwegingen wordt nu geadviseerd deze
maatregelen te treffen bij kasten waarin
mieren worden geconstateerd en de resultaten daarvan af te wachten.
Van nieuw te plaatsen kasten zouden de
openingen op voldoende hoogte worden
aangebracht.
De aanwezige mieren werden bestreden.
De bestrijder die onze "blijde" boodschap
aan het Antenne Beheer bedrijf mocht
overbrengen zal zeker de bewegingen
van het Beheer bedrijf en van eventuele
mieren blijven volgen.
P.C. Groebe
buitendienstmedewerker
Afdeling Bestrijding van Dierplagen

•

Summary

A case history of damage in crops of
Brussels sprouts caused by brown rats
(Rattus norvegicus Berk.) is described.
The animals demonstrated a specific preference tor sprouts of the trademark
"Content". Rat control was carried out by
installing bait stations and prevention activities such as cleaning walls of ditches.
SCHADE DOOR BRUINE RATTEN
AAN SPRUITEN

Eind oktober 1988 werd ik door een
spruitenteler benaderd over schade in
een perceel spruiten. Het betrof een perceel van 11 ha met diverse soorten spruiten.

schade in perceel "Content" spruiten

door bruine rat afgeknaagde spruitenstok

De schade werd veroorzaakt door het
losknagen van spruiten. Dit afknagen gebeurde vanaf de onderkant van de stok in
bovenwaartse richting. De spruitensoort
"Content" had duidelijk de voorkeur; de
overige soorten werden met rust gelaten.
Aantallen van 30 afgeknaagde spruiten
per spruitstok waren geen uitzondering.
Inmiddels was de schade tot honderden
kilo's spruiten opgelopen.
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Aan de loopsporen en de uitwerpselen
was duidelijk te zien dat de schade veroorzaakt werd door bruine ratten. Na wat
speurwerk verricht te hebben werd vastgesteld dat de rattenlooppaden rechtstreeks liepen naar de naastgelegen in
zeer slechte staat van onderhoud verkerende sloot. In bedoelde sloot van ca. 400
meter lengte was voldoende schuil- en
nestelgelegenheid voor ratten aanwezig.
Vanwege de zachte winter, de verwaarloosde sloot en de onbeperkte voedselbron was het voor de ratten geen probleem in het buitengebied te overleven.
Nadat de oorzaak van de schade en de
verblijfplaats van de veroorzakers bekend
was, kon een bestrijding uitgevoerd worden.
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voerplaatsen inrichten met als lokaas
zonnepitten gemengd met warfarin. Door
de spruitenteler werd in samenwerking
met de bestrijder van het betreffende Wa-

Mijn advies luidde als volgt: bestrijding
uitvoeren en wering toepassen.

-

Bestrijding: langs bedoelde sloot ca. 20
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rattenhol in spruitenveld
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VERVALLEN EN NIEUWE TOELATINGEN BESTRIJDH~GSMIDDELEN
Wijzigingen die van belang zijn voor o.m. de beroepsmatige ongediertebestrijder t.a.v. zijn eigen
werkzaamheden of de te verstrekken adviezen aan derden.

terschap de geadviseerde bestrijding uitgevoerd. Als hulpmiddelen werden PVCvoerkokers, dakpannen en stukken golfplaat gebruikt.
Gedurende een periode van 14 dagen
werd opname van het lokaas geconstateerd. Tijdens deze bestrijdingsperiode is
50 kg lokaas gebruikt en werden 21 dode
ratten gevonden.

Vervallen toelatingen

Wering: het zal duidelijk zijn dat de verwaarloosde sloot met zijn nestelmogelijkheden aan het rattenprobleem heeft bijgedragen. Dus niet alleen voor de waterhuishouding, maar ook voor het weren
van ratten is het noodzakelijk sloten
schoon te houden.
C.A. Coertjens,
buitendienstmedewerker
Afdeling Bestrijding van Dierplagen

Een opmerkelijk wespennest

•

vakkundige bestrijding

Een rol linoleum in een schuur vormde een rustige vestigingsplaats voor wespen.

Toel.nr.

Merknaam

Actieve stof(fen)

Toepassingsgebied

Vervaldatum

4694 N
4713 N
4719 N
4808 N

Paratex muizenkorrel
Endrex
Luxan endrin 20% vloeibaar
AA800

rod
rad
rad

02-01-89
01-11-88
01-11-88

H

12-03-89

4811 N

Luxan Huisnevel

6205 N
6560 N

Aerokill
Garantor VC

H
H

16-03-89
01 -01-89

6943 N
6944 N
7249 N
7425 N
7428 N

He
He
He
He
He

01-01-89
01-01-89
01-01-89
01-01-89
13-11-88

7490 N
7491 N
7531 N
7539 N
7548 N
7553 N
7640 N

Aidol HO
Ametin
Perfaes
Conserdue HPA 1
Cuprinol joinery
preservative A
Bakta anti-kakkerlak
P3 Anti-kakkerlak
Avenarol normaal
Cuprinol Houtwormverdelger
Tapyflo
lnsektenspray
Bogena lnsektendood

warfarin
endrin
endrin
pyrethrinen
pyperonylbutoxide
lindaan
pyrethrinen
piperonylbutoxide
dichloorvos
lindaan
pentaehloorfenol
pentachloorfenol
pentaehloorfenol
lindaan
lindaan

He
He
H
He
He
H
H

02-01-89
30-01-89
30-01-89
19-02-89
21-03-89
13-03-89
08-03-89

7661 N
7725 N
7761 N

ltox-1
V/R 101
Luxan Pyrethrumspray WB

H
He
H

10-04-89
01-01-89
01-03-89

H

01-11-88

7802 N

Houtworm Copperant 11 O

He

01-01 -89

7803 N

Protex LP 75

He

01-01-89

7804 N

Tanexol

He

01-01-89

7805 N

Xylamon Combi

8012 N
8013 N

Rentokil T.F.A.
Falger's antique wood
eonserver
Tanexol
Xylamon BV 350 U 154 C
Xylamon Houtwormdood
U 160A
Roeo Bruine Carbolineum

tributyltinoxide
ehloorpyrifos
ehloorpyrifos
pentaehloorfenol
lindaan
lindaan
diehloorvos
bioallethrin
permethrin
lindaan
diehloorvos
pyrethrinen
piperonylbutoxide
lindaan
pentachloorfenol
zinknaftenaat
lindaan
pentaehloorfenol
lindaan
pentaehloorfenol
lindaan
pentaehloorfenol
lindaan

He
He

01 -01-89
01-01 -89

lindaan
lindaan
lindaan

He
He
He

01-01-89
01-01-89
01-01-89

lindaan
steenkoolteeroliedestillaat

He

01-01-89

He

01-04-89

8172 N
8290 N
8291 N

•

8427 N
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