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Toepasslngsgebied

Actieve stof(fen)/
gehalte(n)

tetramethrin 0,25%
piperonylbutoxide 1%

EBH

boorzuur 63%
deltamethrin 0,015%
azaconazole 6 g/1
deltamethrin 0, 125 g/1
difenacoum 0,005%

He
He ins
He
He ins
rod

borax 90%

He

borax 90%
lindaan 0,25%
pyrethrinen 0,06%
piperonylbutoxide 0, 12%

He

De Consumentenbond onderzocht de
Bio-Protector, een apparaatje dat aan de
halsband van het huisdier moet worden
bevestigd en in de winkel zo'n zeventig
gulden kost, op twee punten: op de werking en op de schadelijkheid van de geluidsgolven.
Van de acht gekochte exemplaren bleken
er vijf geen enkel geluid voort te brengen.
De overige drie produceerden een signaal van zo'n hoge frequentie dat een kat
er gehoorschade van kan oplopen. Bij
honden is het risico wat kleiner, maar zeker niet uitgesloten.

Bak vlooien
Onderzoek in een bak met vlooien wees
uit dat deze beestjes er in ieder geval niet
door verlamd worden.
Een goedkopere versie, de Flea & Tick
Collar, bleek ook geen enkel effect op
vlooien te hebben. Dit onderzoek, in een
kennel, moest op verzoek van de eigenaar vroegtijdig worden beëindigd. Tijdens de proef dreigden enkele dieren,
door de constructie van de halsband, te
stikken.
De Consumentenbond heeft de Maatschappij voor Diergeneeskunde van zijn
bevindingen op de hoogte gesteld en de
winkeliers verzocht kopers van een elektronische vlooienbestrijder hun geld terug
te geven.

H

Toel ichting toepassingsgebied
H
He
He ins
rod

1

middel toegelaten ter bestrijding van insekten in en om gebouwen.
houtconserveringsmiddel ter voorkoming of bestrijding van vnl. schimmels.
= middel ter bestrijding van houtaantastende insekten.
= rodenticide, middel ter bestrijding van ratten en muizen.
=
=

N.B. Ten aanzien van het toepassingsgebied, de toepassingstechniek, e.d. wordt verwezen naar
het etiket van het betreffende middel. Niet alle middelen genoemd in deze rubriek worden
door de Afdeling Bestrijding van Dierplagen geadviseerd.
Voor nadere informatie wordt tevens verwezen naar de Bestrijdingsmiddelengids, deel 1
en 2; uitgegeven door de Staatsuitgeverij en verkrijgbaar bij of via de boekhandel.

Plaagdieren in de pers
TROUW
(28 juli 1988)

Proef: elektronische vlooienbestrijder
blijkt plaag voor huisdier

•

Den Haag - De Consumentenbond heeft
de verkopers van elektronische vlooienbestrijders gevraagd dit produkt uit de
handel te nemen. "Op z'n best werken ze
86

niet, op z'n slechtst betekenen ze voor uw
huisdier gehoorschade of dood door verstikking", waarschuwt de bond in de Consumentengids.
De werking van elektronische vlooienbestrijders, die als voordeel hebben dat ze
gifvrij zijn, zou berusten op ultra-geluidsgolven die volgens de adverteerders onhoorbaar en onschadelijk zijn voor mens
en dier.
Rat en Muis, 36 (3/4) 1988

-

Rat en Muis, 36 (3/4) 1988
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