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materiaal en bevuilt onze voorraden met
uitwerpselen en urine.
Sterker dan bij de huismuis het geval is
doet de bosmuis aan voorraadvorming.
Zo kwam ik eens tot de ontdekking dat
het bosmuizen waren die in een groententuin de (soms nog onrijpe) aardbeien
van de struiken knabbelden, deze op een
hoopje brachten om ze daarna met een
laagje zand af te dekken. Het zal ongetwijfeld de bedoeling geweest zijn om de
zaden van deze vruchten als voedsel te
gebruiken.
De neiging tot voorraadvorming leidt er
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waarschijnlijk ook toe dat regelmatig kist- ""',;::-... ,
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jes of doosjes met lokaas, die bij een be- ~
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strijding worden uitgezet, volgesleept
door bosmws verzamelde aardbeien
worden met steentjes, stukjes wol, papier,
aangevreten. In de mest zaten van bokoperdraad of andere rommeltjes die
venaf kleine gangetjes en verspreid over
door de muizen in b.v. een kruipruimte
de mest werden restanten van wormen
worden gevonden.
.
gevonden.
Het voedsel van de bosmuis bestaat voor
Hoewel de gedachte aanvankelijk naar
een deel uit groene plantedelen, noten en
spitsmuizen (orde van de insekteneters)
andere zaden. Het is bekend dat zij daaruitging, leverde de vondst van een dode
naast 1nsekten, larven van 1nsekten en
bosmuis in één van de bakken het bewijs
andere geleedpotigen in hun voedselpakvan de ware daders.
ket hebben.
Wering
"Wormenaarde" geplunderd
De geadviseerde bestrijding bestond uit
Een bijzonder geval van schade door de
een eenvoudige vorm van wering. Er
bosmuis kwam ik tegen in een bedrijfje
werd voor gezorgd dat er geen openindat "wormenaarde" produceert. In een
gen meer waren, die muizen van buitenaf
aantal broeibakken van ca. een meter
de toegang kunnen verschaffen. En u
hoog wordt mest gedaan. Deze mest
weet dat een gaatje van 6 mm al groot
moet zo zuiver mogelijk zijn, d.w.z. dat zij
genoeg is om een muis door te laten.
zo weinig mogelijk verontreinigingen mag
bevatten.
A.D. Bode,
In de mest worden gedurende een bebuitendienstmedewerker
paalde periode regenwormen losgelaten,
Afdeling Bestrijding van
die de mest in vruchtbare teelaarde omDierplagen.
zetten. Een goed produkt voor uw potplanten dus.
In de winter wordt de mest met een laag
Literatuur:
landbouwplastic afgedekt. De broeibakken zijn van een deksel voorzien. De eiRogier Lange e.a.: Zoogdieren van de Begenaar van het bedrijf had vastgesteld
nelux.
dat zijn wormen werden uitgegraven en
S.VO.: Syllabus A 6.1.4.5.
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Rat en Muis, 36 (2) 1988

Summary
Review of the program of the Professional Pest Control meetirigs in the spring of
1988. Each participant received a program with the speeches.
Brede belangstelling
De inmiddels bekende "contactdagen" die
elk voorjaar worden gehouden mogen
zich de laatste jaren in toenemende mate
verheugen in een bredere belangstelling.
Op de presentielijsten, die o.a. worden ingevuld om het adressenbestand van "Rat
en Muis" up-to-date te houden, zijn namen te vinden van medewerkers van uiteenlopende instanties: ongediertebestrijdingsbedrijven, levensmiddelenbedrijven
en veevoederbedrijven, van gemeenten
de bestrijders en leidinggevende functionarissen van de betrokken dienst en van
o.m. Bouw- en Woningtoezicht, Rijkskeuringsdiensten van Waren, Veterinaire Inspecties, Arbeidsinspecties, Dienst Militaire Gezondheidszorg, Gezondheidsdiensten, Ziekenhuizen en Instellingen, Universiteiten.
De contactdagen werden dit jaar georganiseerd in Groningen, Raalte, Bilthoven,
Rotterdam, Breda en Sittard. Gemiddeld
waren er ca. 100 bezoekers per contactdag. Volgend jaar zullen er bijeenkomsten
in de overige provincies worden georganiseefd.

-

Het programmaboekje "Contactdagen
1988 Beroepsmatige Ongediertebestrijding" met 26 pagina's tekst en illustraties
bevatte op een aantal punten voor sommige bezoekers misschien bekende kost
(ik denk o.a. aan de S.V.O.-gediplomeerden). Maar de recente ontwikkelingen
die er in verwerkt worden hebben toch
ook voor hen "nieuwswaarde".
Aangestipt werd b.v. het belang van de
juiste keuze van bestrijdingsmiddelen. De
stand van zaken bij de bestrijding zonder
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gebruik te maken van chemische middelen werd belicht. Daarbij kwamen aan de
orde:
- de (on-)mogelijkheden van mechanische bestrijding
- biologische bestrijding
- fysische bestrijding, b.v. vriezen van
voorraden tegen voorraadinsekten en
bestrijding van vocht ter voorkoming
van vochtminnende insekten
- toepassing van feromonen en hormonen
- toepassing van straling.
Oorzaken van onnodig langdurig gebruik
van knaagdier- en insektebestrijdingsmiddelen werden op een rijtje gezet. De nadruk ligt op een volledige bestrijding. De
eisen die aan de volledigheid worden gesteld verschillen vaak per soort of groep
van diersoorten.
Resistentie van de huismuis ten opzichte
van warfarin komt in Nederland algemeen
voor. Vooral in objecten met meerdere
belanghebbende bewoners en/of eigenaars blijkt steeds meer een goede organisatie en een gecoördineerde aanpak
noodzakelijk.
Resistentie van de bruine rat ten opzichte van o.a. warfarin werd aangetoond in
een aaneengesloten deel van Twente.
Door de gemeenten die het betrof werd
waar nodig een intensieve bestrijding uitgevoerd. Aangrenzende gemeenten in
Twente werden verzocht eventuele problemen bij de bestrijding van de bruine
rat te willen doorgeven. In de naburige
Duitse gemeenten blijken reeds ca. 10
jaar problemen met resistentie te bestaan.
Enige aandacht werd besteed aan de verschillen tussen insekten en mijten en andere spinachtigen en voorts aan de bestrijding van de 10 meest voorkomende
insektesoorten.
Plaagdieren in bedrijfsgebouwen vor-
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men een veel voorkomend probleem.
Aandacht werd besteed aan de systematische wering en bestrijding van dierplagen. Wekelijks, maandelijks, per kwartaal
en algemeen uit te voeren inspecties en
de werkzaamheden daarbij werden
puntsgewijs behandeld. De noodzaak van
een centraal meldingspunt, periodieke informatie te verstrekken aan afdelingschefs en training van betrokken personeelsleden kwamen aan de orde. Vervolgens werd systematisch de wering van
dierplagen behandeld, onderverdeeld in
bouwkundige, hygiënische en andere
maatregelen.
Tot slot werd een inzicht gegeven in de
ziekteverspreiding door plaagdieren, allergieën en fobieën die door insekten of
mijten kunnen worden veroorzaakt.
Met dia's en modellen van technische benodigdheden werd aanschouwelijk gemaakt wat er zoal bij de dierplaagbestrijding te pas komt.
Gesterkt door de reacties en de grote opkomst van bezoekers zal de Afdeling volgend jaar voor belangstellenden een volgende "ronde" van de contactdagen presenteren.

7232 N

Spritex-H-Stuifpoeder lindaan 1%
pyrethrinen 0,025%
Prewood D
tributyltinfosfaat 8,3 g/I
Copperant Grand Dip tributyltinoxide 3,3 g/I
zinkoktoaat 35,4 g/I

Actieve stof(fen)/
gehalte(n)

Toepassingsgebied

Vervaldatum

H

10-03-88

He
He

01-04-88
01-04-88

Nieuwe toelatingen
Toel.nr.

Merknaam

Actieve stof(fen)/
gehalte(n)

Toepassingsgebied

9903 N
9911 N
9919 N
9923 N
9925 N

permethrin 1,58 g/I
deltamethrin 0, 125 g/I
deltamehtrin o, 125 g/I
steenkoolteeroliedestillaat 100%
fenothrin O, 1%
tetramethrin 0,2%
steenkoolteeroliedestillaat 100%
deltamethrin 0,25%
deltamethrin 0,1%
boorzuur 100 g/I
triehloorfon 0, 1%

He
He
H
He
H

9947 N

Sadolin Sadokill
Houtworm Copperant 330
Ovon-Ex
Haweko Carbiloneum
Vapona Spray tegen
Vliegende lnsekten
Bruine Carbolineum
HGX tegen wespen
HGX tegen mieren
Protex BL 15
Hema mierenlokdoos mierenverdelger
lmpralit-CK

9962 N

Pesguard NS 150

9963 N

Pesguard NS 151

9964 N

Pesguard NS 200

9965 N

Pesguard NS 201

9966 N

Pesguard NS 250

9967 N

Pesguard NS 251

9968 N

Pesguard NS 300

9969 N

Pesguard NS 301

9970 N

Pesguard NS 400

9971 N

Pesguard NS 401

9995 N
10010 N
10013N
10025 N

Baygon-Stuif PR
Sehwabex-ban
Nelfamur ESW
Vapona mieren- en
vlooienpoeder

9928 N
9931 N
9932 N
9939 N
9944 N

VERVALLEN EN NIEUWE TOELATINGEN
BESTRIJDINGSMIDDELEN
Wijzigingen die van belang zijn voor o.m. de beroepsmatige ongediertebestrijder t.a.v. zijn eigen
werkzaamheden of de te verstrekken adviezen aan derden.
Vervallen toelatingen
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Merknaam

7687 N
8161 N

A. Balkstra

Toel.nr.

Merknaam

Actieve stof(fen)/
gehalte(n)

Toepassingsgebied

Vervaldatum

4128 N
4192 N

Dagisol
Rodent Alphakill

diehloorvos 0.7%
alfa-ehloralose 4%

H
rod

06-02-88
18-04-88
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kaliumbiehromaat 51,5%
kopersulfaat 27,8%
fenothrin 50 g/I
tetramethrin 100 g/I
fenothrin 50 g/I
tetramethrin 100 g/I
fenothrin 140 g / I
tetramethrin 60 g/I
fenothrin 140 g/I
tetramethrin 60 g/I
fenothrin 50 g/I
tetramethrin 200 g/I
fenothrin 50 g/I
tetramethrin 200 g/I
fenothrin 100 g/I
tetramethrin 200 g/I
fenothrin 100 g/I
tetramethrin 200 g/I
fenothrin 200 g/I
tetramethrin 200 g/I
fenothrin 200 g/I
tetramethrin 200 g/I
propoxur 1%
ehloorpyrifos 23,5 g/I
thiram 17,6 g/I
deltamethrin O, 1%

He
H
H
He
H
He
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
He
H
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