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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

•

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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Toelichting toepassingsgebied
H
He
He ins
rod

=

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
hel 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
OPREGTE STEENWIJKER COURANT
(29 januari 1988)

volgens hetzelfde principe als bij het insecticide onkruid uitroeit.

Zon wordt een dodende straal voor insekten

(Dit proces is door de auteur Bärenboim
beschreven in de publicatie "Light activated pesticides" - Red.)

Binnenkort zullen insekten het vege lijf
moeten bergen zodra de zon gaat schijnen. Onderzoekers van de Universiteit
van lllinois hebben een bestrijdingsmiddel
gevonden dat door het licht van de zon
wordt geactiveerd.

DE VOLKSKRANT
(woensdag 20 april 1988)

Het middel werkt op basis van een simpel
aminozuur (delta-aminolevuliniczuur) en
biochemische stoffen die ongevaarlijk zijn
voor mensen en zoogdieren. Zij zijn biologisch afbreekbaar en tasten het milieu
niet aan.

Landbouw neemt vleermuizen in bescherming

Het aminozuur veroorzaakt onder invloed
van zonlicht een kettingreactie, waarbij
een grote toename van biochemicaliën in
de cellen van het insekt ontstaat en het
beestje binnen enkele seconden sterft
doordat de celmembramen worden vernietigd en het zenuwstelsel wordt aangetast.

•

Ook lichtschuwe insekten, zoals kakkerlakken en muggen, ontlopen hun lot niet,
want zodra zij met het aminozuur in aanraking zijn gekomen vormt zich een voor
hen giftige stof in hun bloed. Dezelfde
groep onderzoekers ontwikkelde vier jaar
geleden een laser onkruidbestrijder die
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MINISTERIE WIL NEDERLAND VRIENDELIJKER MAKEN VOOR VLIEGEND
ZOOGDIER

Amsterdam - Nederland moet veranderen
in een vleermuisvriendelijk land. Plekken
waar vleermuizen overwinteren, moeten
worden geïnventariseerd. De geschikte
plaatsen moeten worden beschermd en
architecten moeten bij de restauratie van
gebouwen rekening houden met vleermuizen.
Dit zijn enige aanbevelingen uit de nota
"Vleermuisbescherming, verleden, heden,
toekomst" die het ministerie van Landbouw vandaag presenteert. Het uitgangspunt van de nota is dat bescherming van
dieren op zichzelf niet voldoende is. De
oorzaken van de gestage afname van het
aantal vleermuizen moeten worden weggenomen.
Rat en Muis, 36 (2) 1988
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