1
In het verslag werd aan de gemeenten
ondermeer geadviseerd tenminste 6
maanden na afsluiting van de actie een
eindcontrole te verrichten om de resultaten van de actie op langere termijn vast te
stellen. De verwachting werd uitgesproken dat de kans op een versneld groter
worden van het verspreidingsgebied door
de actie sterk verkleind is.

Resultaten bestrijdingsactie

Conclusies

In alle 61 gemeenten werd in de periode
1986 - 1987 een eindcontrole uitgevoerd
in objekten waar de zwarte rat tijdens de
actie werd bestreden:

De tijdens de bestrijdingsactie door ongeveer 100 bestrijders gepleegde inspanningen hebben een zeer goed resultaat
opgeleverd. De aantallen zwarte ratten in
het gebied werden aanzienlijk gedecimeerd. In een toenemend aantal gemeenten waar zich voorheen aanzienlijke problemen voordeden bij de bestrijding worden nu geen of nauwelijks meldingen betreffende de zwarte rat ontvangen.
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is
aanzienlijk teruggedrongen en voortgaande verspreiding van de zwarte rat
werd gestopt.

- door 21 gemeenten in alle behandelde objekten
- door 4 gemeenten in 75 - 99% van de behandelde objekten
- door 6 gemeenten in 50 - 74% van de behandelde objekten
door 12 gemeenten in 25 - 49% van de behandelde objekten
door 16 gemeenten in 10 - 24% van de behandelde objekten
door 2 gemeenten in minder dan 10% van de behandelde objekten.
De resultaten van dit onderzoek in totaal
1452 veehouderijen waren:
- wel zwarte rat in 160 objekten (11 %);
de bestrijding werd in deze objekten
opnieuw ter hand genomen; het betrof
in bijna alle gevallen een beperkte populatie
geen zwarte rat in 1292 objekten
(89%); in 15 gemeenten werden bij de
controlebezoeken geen objekten met
zwarte rat aangetroffen terwijl gedurende een periode van een half jaar
deze gemeenten tevens geen meld in-

gen betreffende de zwarte rat meer
ontvingen; of er tengevolge van de bestrijdingsactie "witte vlekken" in het
verspreidingsgebied van de zwarte rat
zijn opgetreden kan nog niet worden
geconcludeerd
- de "olievlekverspreiding" van de zwarte
rat in Noord-Brabant werd een halt toegeroepen; het verloop van het aantal
gemeenten dat deel uitmaakte van het
aaneengesloten verspreidingsgebied
was als volgt:

1968:
1976:
1978:
1980:
1982:

1984:
1985:
1986:
1987:

6 gemeenten
17 gemeenten
27 gemeenten
32 gemeenten
45 gemeenten

Met alle gemeenten grenzend aan het
verspreidingsgebied van de zwarte rat
werden door onze Afdeling contacten onderhouden om attent te blijven op eventuele verdergaande olievlek-verspreiding.
De uitbreiding van het verspreidingsge-
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58
61
63
63

Uiteraard werd door de actie geen 100%
resultaat bereikt. Indien men nu onvoldoende attent zou zijn is er een grote
kans dat na enkele jaren geconcludeerd
moet worden dat de met de bestrijdingsactie gepaard gaande kosten niet het verwachte resultaat opleverden. Ondermeer

Van de Afdeling Bestrijding van Dierplagen kan verwacht worden dat periodiek
contact wordt onderhouden met alle gemeenten gelegen in en nabij het verspreidingsgebied van de zwarte rat om gegevens uit te wisselen en zonodig ter plaatse adviezen te geven of de training van
de nieuwe bestrijdingsmedewerkers te
verzorgèn.
Zou het dan in de toekomst mogelijk zijn
grote of kleine "witte vlekken" in het verspreidingsgebied van de zwarte rat aan te
geven?
H. van Blaaderen.

Voorraadinsekten in voedingsmiddelenbedrijven en opslagplaatsen (1)
Hun voorkomen en het opsporen ervan

gemeenten
gemeenten
gemeenten
gemeenten

Summary

bied in 1986 betrof de gemeenten NieuwGinneken en Oosterhout waar bij een ingesteld onderzoek respectievelijk 4 en 1
veehouderij(en) met zwarte ratten
werd(en) aangetroffen.
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om die reden wordt dan ook voorgesteld
dat alle betrokken gemeenten jaarlijks
een steekproefsgewijs onderzoek instellen op de aanwezigheid van de zwarte
rat, met name bij bedrijven waar ze voorheen werden bestreden.

-

Stored product pests are a problem in
many factories and warehouses. lnsects
can develop in all sorts of organic materials. lt is not easy to get rid of these
pests. A list is given of the insect species
involved. Only beetles and moths are of
importance. Determination and study of
the biology of the species are the first
and very necessary steps to perform
when a pest problem is faced. Attention is
given to methods of monitoring the inRat en Muis, 36 (1) 1988

sects. Before effective pest control can be
carried out the distribution of the species must be known. In continuing articles
attention will be given to prevention and
physical and chemica! control of stored
product pests.
Inleiding

In voedingsmiddelenbedrijven wordt gewerkt met organisch materiaal, dat aantrekkelijk is voor allerlei diersoorten. De
insekten die zich ontwikkelen in dit orga7
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nisch materiaal worden voorraadinsekten
genoemd. Niet alleen in bedrijven kan
men ze aantreffen, maar ook thuis bij de
afnemer van de produkten komen ze wel
voor. Als voorraadinsekten in kleine aantallen optreden in keukenkastjes van een
particulier is een simpele bestrijding
meestal afdoende: de aangetaste of verdachte voorraadjes ten m. 2 weken bewaren in een vrieskist. Ook kan men het bewuste voorraadje in een plastic zak afvoeren met het huisvuil. Als de keukenkast tevens goed wordt schoongemaakt
is het probleem opgelost. Bij de voedingsmiddelenindustrie ligt dat duidelijk anders.
Vandaar dat in enkele vervolgartikelen
nader op deze problematiek wordt ingegaan.
Algemeen
Vele soorten insekten kunnen voorkomen
in al of niet bewerkte landbouwprodukten
bestemd voor menselijke of dierlijke consumptie. Ook in halffabrikaten en eindprodukten kunnen deze soorten aanwezig
zijn. Door hun activiteit worden de produkten aangevreten, wat tot verliezen
leidt. Door uitwerpselen, vervellingshuidjes, spinsels, enz. worden de produkten in
ernstige mate vervuild, waardoor de
smaak en de kwaliteit van de produkten
aanzienlijk worden aangetast. Het zijn
met name de larvale stadia van insekten
die de schade veroorzaken. Sommige
soorten zijn in staat hele graankorrels aan
te tasten, waarbij de larven het inwendige
van de korrel consumeren. Andere soorten vreten een opening in het produkt,
waarna ze het inwendige consumeren.
Weer andere soorten, de z.g. secundaire
aantasters, voeden zich met reeds door
primaire aantasters beschadigde korrels,
meelprodukten, e.d.

Overzicht voorraadinsekten
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Familie

I

Nederlandse naam

Ephestia elutella Hübner
Ephestia cautella Walker
Ephestia kuehniella Zeller
Plodia interpunctella Hübner
Pyra/is farinalis L.
Corcyra cepha/onica Stainton
Paralipsa gularis Zeiler
Nemapogon granella L.
Sitotroga cerealella Olivier
Endrosis sarcitrella L.

cacaomot
tropische cacaomot
meelmot
vruchtmot
meellichtmot
rijstmot
notemot
korenmot
graanmot
witkopmot

Stegobium paniceum L.
Lasioderma serricorne F.
Ptinus fur L.
Ptinus tectus Boieldieu
Niptus hololeucus Faldermann
Gibbium psylloides de Czenpinski
Necrobia rufipes Degeer
Tenebroides mauritanicus L.
Cryptolestes spp.
Oryzaephilus surinamensis L.
Oryzaephilus mercator Fauvel
Ahasverus advena Waltl
Tenebrio molitor L.
Tribolium castaneum Herbst.

broodkever
tabakskever
gewone diefkever
Australische diefkever
messingkever
ronde diefkever
koprakever
cadel

Orde: Lepidoptera
Pyralidae

n

Tineidae
Gelechiidae
Oecophoridae
Orde: Co/eoptera

"cacaomot en larve"

Anobiidae

tot de orde der vlinders (Lepidoptera;
motten: Microlepidoptera) en de orde der
kevers ( Coleoptera) (zie overzicht
pag. 9). Deze wetenschap alleen is echter
niet voldoende. Het kan nl. erg veel uitmaken of de ene dan wel de andere soort in
de voorraden voorkomt. Als de soort bekend is, kent men ook de leefwijze. Dit
houdt in dat men dan b.v. het nut van een
temperatuurbehandeling of het drogen
van het produkt goed kan beoordelen.
Wellicht betreft het in een bepaald geval
een insekt van tropische herkomst. Het
behoeft in onze klimaatzêne dan in de
meeste gevallen niet te worden bestreden omdat het vanzelf zal uitsterven. Ook

Ptinidae

Cleridae
Trogossitidae
Cucujidae
Silvanidae
Tenebrionidae

Bruchidae
Anthribidae
Curcu/ionidae

I

Soort

I

Dermestidae

Tribolium confusum Jacquelin du Val
Gnathocerus cornutus F.
Latheticus oryzae Waterhouse
Acanthosce/ides obtectus Say
Bruchus spp.
Cal/osobruchus spp.
Araecerus fasciculatus Degeer
Sitophilus granarius L.
Sitophilus oryzae L.
Sitophi/us zeamais Motschulsky
Trogoderma granarium Everts

getande graankever
getande notekever
meeltor
kastanjebruine rijstmeelkever
rijstmeelkever
vierhoornkever
stambonekever
koffiebonekever
graanklander
rijstklander
maisklander
khaprakever

Belang van determinatie

•

De belangrijkste beschadigers behoren
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zich in een reeks van produkten uitstekend handhaven, andere soorten zijn gebonden aan slechts enkele produkten. Dit
geldt eveneens voor de omstandigheden
waaronder ze zich optimaal kunnen ontwikkelen; omstandigheden, die bepaald
worden door temperatuur en vochtigheid.
Het gaat in het kader van dit artikel te ver
om nader in te gaan op de leefwijze van
de afzonderlijke soorten. Het belang van
de kennis hiervan werd in het voorgaande
reeds aangegeven.
"rijs/meelkever"

Signalering en verspreiding

de gevoeligheid van een soort voor bepaalde chemische middelen kan verschillen. Het vaststellen van de soort is
daarom van uitzonderlijk groot belang. De
Afdeling Bestrijding van Dierplagen is altijd bereid om in moeilijke gevallen na onderzoek ter plaatse nader te adviseren
teneinde de problemen op dit gebied te
helpen oplossen.
~
---,,-

Ter signalering van insekten, maar ook
van mijten, dienen binnenkomende
grondstoffen of produkten, verpakkingsmaterialen (en vooral retourverpakkingen)
en geretourneerde produkten nauwkeurig
te worden onderzocht.

"stambonekever"

Leefwijze

•

Zoals onder algemeen reeds is gesteld,
voeden voorraadinsekten zich met velerlei produkten. Sommige soorten kunnen
10

sekten kunnen ook aktief (vliegend of lopend) binnenkomen.
Periodieke inspecties waarbij ook gebruik
wordt gemaakt van signaleringsmiddelen
zijn nodig om schade door en verspreiding van voorraadinsekten te voorkomen.
Voorlopige afsluiting
Het zal duidelijk zijn dat aan het optreden
van voorraadinsekten in voedingsmiddelenbedrijven en -opslagplaatsen de nodige aandacht moet worden besteed. Telkens weer, dan hier en dan weer daar,
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J.T. de Jonge

WERING VAN RATTEN EN MUIZEN
Summary

In de levensmiddelenindustrie kent men
de z.g. "filth"-test, waarbij produkten volgens een bepaalde methode worden onderzocht op "filth", d.w.z. elementen als
haren (van b.v. knaagdieren), insekten, insektedelen, uitwerpselen, larven, enz. Periodieke inspectie van gebouwen, waar
levensmiddelen worden bereid, behandeld of bewaard is zeer aan te bevelen.
Men lette daarbij ondermeer op aanwezigheid van spinsels, uitwerpselen, dode
of levende insekten, enz. op plaatsen
waar deze dieren zich bij voorkeur verbergen. Een aantal soorten zal men aantreffen bij lichtbronnen (lampen, venster,
e.d.); andere soorten daarentegen op
donkere, warme plaatsen, b.v. in naden en
kieren, in machines, enz. Electrocutielampen, lijmvallen, feromoonvallen e.d. kunnen afhankelijk van de soort daarbij nuttige hulpmiddelen ter signalering zijn.
Verspreiding van voorraadinsekten vindt
op velerlei manieren plaats. Via het al
eerder genoemde binnenbrengen van
produkten en retourgoederen, maar in-

zullen allerlei schadelijke insektesoorten
in het bedrijf of opslagplaats de kop kunnen opsteken. Van belang is dat men dit
in een vroeg stadium signaleert en weet
waar men mee te maken heeft.
In een volgend artikel zal aandacht worden geschonken aan allerlei weringsaspecten terwijl in een slotartikel de diverse
bestrijdingsmethodieken met en zonder
het gebruik van chemische middelen de
revue zullen passeren.

PREVENTION OF RATS AND MICE
Rats and mice are always after an environment where shelter and food are available. In case attention is given to riddance of rats and mice only and the required
prevention is not taken care of, the result
of the control action will probably be not
for long. Prevention provides for the assurance that the professional use of rodenticides gives a long term onehundred percent result. The time and again (mis)use
of chemica! pesticides is not necessary.
lnstances are given of sanitary and constructional prevention of rodents. Monitoring by using stations with unpoisoned
bait is mentioned.
Inleiding

-

Ratten en muizen zullen zich daar vestigen waar voldoende schuilplaatsen en
voedsel te vinden zijn.
De mens heeft voor deze dieren zowel
binnen als buiten gebouwen vaak een
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ideaal leefmilieu geschapen, waarbij alle
mogelijkheden voor vestiging aanwezig
zijn.
Zo'n ideaal leefgebied voor ratten en muizen zal na een bestrijdingsactie weer
spoedig worden ingenomen door soortgenoten, als niet de juiste weringsmaatregelen worden getroffen.
Als we praten of schrijven over de bestrijding van ongedierte (waaronder ratten en
muizen), zullen we het begrip bestrijding
in gedachten altijd in tweeën splitsen: wering en verdelging.
Omdat we er van uit gaan dat goed genomen weringsmaatregelen kunnen
voorkómen dat ongedierte opnieuw een
object binnenkomt, is die wering ongeveer 80% van de bestrijding. De overige
20% komt op rekening van de verdelging.
Wering voorkomt het steeds opnieuw
moeten toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen.
De hygiënische weringsmaatregelen
moeten voorkomen dat ratten of muizen
schuilgelegenheid en voedsel kunnen
vinden. De bouwtechnische weringsmaat11
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