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Wespen (Paravespula spp.)
In augustus of september worden er mannelijke wespen geboren en kort daarna
nieuwe, vruchtbare wijfjes. Deze verlaten
samen het nest om te paren. De mannelijke wespen sterven vrijwel direkt na de
paring, terwijl in de loop van het najaar alle inwoners (koningin en werksters) van
het nest afsterven. Het oude nest wordt
niet meer bewoond. De jonge bevruchte
wijfjes zoeken een beschutte plaats op
voor de overwintering, om in het voorjaar
een nieuwe kolonie te stichten. De tamelijk grote wespen die we in het vroege
voorjaar zien zijn dus altijd de jonge koninginnen.
Zij hadden dus het vermogen om te overwinteren en bij wespen kunnen we er zeker van zijn dat in een kwakkelwinter

De gegroefde lapsnuittor (Otiorhynchus
sulcatus F.)

meer koninginnen doodgaan dan in een
winter met strenge vorst. Laten we echter
wel bedenken dat er enorme aantallen
jonge koninginnen gaan overwinteren en
dat er altijd wel exemplaren de winter
doorkomen, waardoor er in de daarop volgende zomer weer overal wespennesten
te vinden zullen zijn.
De steekmug (Culex spp.)
De steekmug overwintert als volwassen
insekt (imago). Bevruchte vrouwtjes die
erin slagen een bloedmaaltijd te bemachtigen zullen in de herfst op zoek gaan
naar beschutte plaatsen, waar ze kunnen
overwinteren. De gewone steekmug, Culex pipiens L., zoekt deze plaatsen in onverwarmde ruimten van gebouwen zoals
spouwmuren, kruipruimten en kelders. Als
äe vrouwtjes erin slagen de winter te
overleven zullen ze in het voorjaar hun
eitjes op wateroppervlakken afzetten,
waardoor de populatie opnieuw grote
aantallen zal kunnen omvatten.
Andere steekmugsoorten overwinteren
b.v. in holle bomen. Deze zullen van een
kwakkelwinter meer te lijden hebben dan
de gewone steekmug.
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De larven van de gegroefde lapsnuittor
vreten aan de wortels van allerlei planten
in plantsoenen en tuinen, maar ook wel
aan de wortels van kamerplanten. Bij deze soort overwinteren de larven. Ze zullen
diep in de grond wegkruipen om zo weinig mogelijk schade te ondervinden van
de vorst. Als de omstandigheden voor de
ontwikkeling van de larven ongunstig zijn
in een bepaald jaar, kan het zelfs voor komen dat een larve twee winters moet proberen te overleven. In het daarop volgende voorjaar vindt de verpopping plaats,
waarna de kever te voorschijn komt.

larven daar het best toe in staat zijn. In
verwarmde ruimten is overwinteren natuurlijk in het geheel geen probleem. De
ontwikkeling gaat dan gewoon door zonder dat er een ruststadium optreedt.
Soorten als de graanklander, Sitophilus
granarius L., en de getande graankever
Oryzaephilus surinamensis L., zijn eveneens in staat om in ons klimaat te overwinteren. Dit geldt ook voor b.v. de vruchtmot, Plodia interpunctella Hb.
Tot de soorten die de winter in ons klimaat niet kunnen overleven, behoren de
verschillende Triboliurn-soorten zoals de
rijstmeelkever, Tribolium confusum JduV.
en de monnikskapkever, Rhizopertha dominica F.

De broodkever (Stegobium paniceum L.)
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De broodkever is een voorraadinsekt dat
thuishoort in onze klimaatzone. Hij is dus
ook in staat om te overwinteren in onverwarmde ruimten. Omdat de levenscyclus
voor de broodkever niet is gesynchroniseerd met de jaargetijden, kunnen waarschijnlijk meerdere stadia overwinteren,
maar aangenomen mag worden dat de

Hoe insekten zich precies aanpassen aan
extreme omstandigheden is niet volledig
bekend, maar dat ze daartoe in staat zijn
is zeker. Het is iedere keer weer verbazingwekkend dat vele soorten al deze
mogelijkheden in zich hebben.
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THE APPLICATION OF RODENTICIDES
In The Netherlands the application of unregistered pesticides is not permitted in
accordance with the Pesticides Act
(1964). In order to be registered, a pesticide is examined for efficacy, toxicity and
adverse effects on environmental hygiene. The label states among other things,
the legal regulations and directions for
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use. Rodenticides with the active ingredient difenacoum or brodifacoum may only be used inside buildings and covered
baitstations are compulsory.
The advantages of baitboxes tor the application of all rodenticides and tor monitoring are emphasised.
In Nederland mogen ingevolge de Bestrijdingsmiddelenwet geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, die niet zijn toegelaten. Aan de toelating van een bestrij21
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buiten toepassen en nooit los strooien.
Wijkt de toepasser om welke reden dan
ook af van deze gestelde regels, dan
overtreedt hij/zij daarmee de bepalingen
van de Bestrijdingsmiddelenwet en is dus
strafbaar.
Toch komt het in de praktijk geregeld
voor dat niet aan de bovengestelde regels wordt voldaan. Vooral bij de toepassing in voerkisten e.d. schort het nogal
eens aan een goede uitvoering, ook wat
betreft lokazen met als werkzame stoffen
bromadiolon, chloorfacinon en warfarin.
Dat niet elke dienst of bedrijf in staat of
bereid is (time is money) zelf een groot
aantal kistjes te timmeren, is te begrijpen.
Met de opdrachtgever voor de uitvoering
van de bestrijding kan worden overeengekomen wie voor de benodigde voerkistjes zorgdraagt. Pas als deze er zijn,
moet men beginnen met de bestrijding.
De kans is aanwezig dat betrokkenen dat
niet direct doen, zodat er veel tijd verloren

B. De Gebruiksaanwijzing. Deze brengt
een aantal punten onder de aandacht
waaraan men zich eveneens dient te
houden, maar die tevens enige ruimte
bieden om in te kunnen spelen op bepaalde omstandigheden, b.v. de keuze
van een bepaald lokaas als we te maken hebben met een concentraat.
Het Wettelijk Gebruiksvoorschrift geeft
voor lokazen met als werkzame stof difenacoum en brodifacoum de volgende
regels:
"Toegestaan is uitsluitend het gebruik als
middel ter bestrijding van de zwarte en de
bruine rat en de huismuis in ruimten, met
dien-verstande, dat het middel moet worden uitgelegd in speciaal hiervoor bestemde aan de bovenzijde afgesloten
voerkistjes (of voerbakjes)."
,J///WAls we dit Wettelijk Gebruiksvoorschrift
"
nader bezien dan houdt het in dat deze
middelen slechts ter bestrijding van drie
diersoorten - de zwarte, de bruine rat en
de huismuis gebruikt mogen worden; dat
de toepassing uitsluitend binnen gebouwen mag plaatsvinden en dat het gebruik
van voerkisten of -dozen is voorgeschreven.
Deze middelen dus nooit ter bestrijding
van andere diersoorten gebruiken, nooit

dingsmiddel gaat een lange tijd vooraf,
waarin o.a. wordt bezien in welke mate
het middel werkzaam is. Met andere
woorden: de deugdelijkheid wordt getoetst in het laboratorium en in de praktijk.
Naast het deugdelijkheidsonderzoek
wordt ondermeer ook gekeken naar de
giftigheid voor de mens en het gevaar
voor vergiftiging bij opname door andere
dieren dan waarvoor het bestemd is.
Denk hierbij aan eventuele opname door
huisdieren en vogels van lokazen voor
knaagdieren.
Als een bestrijdingsmiddel geen overwegende bezwaren oplevert voor het leefmilieu van de mens of anderszins schadelijke nevenwerkingen heeft en het tevens
deugdelijk is, kan het middel worden toegelaten.

"voerkist voor de bestrijding van bruine en
zwarte ratten in gebouwen"
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Bij de toelating worden eisen gesteld aan
de verpakking en de tekst van het etiket
wordt aangegeven.
Deze tekst geeft onder andere voorschriften voor het gebruik van het desbetreffende bestrijdingsmiddel. Die voorschriften worden verdeeld in:
A. Het Wettelijk Gebruiksvoorschrift.
Dat zijn regels waaraan de toepasser
zich moet houden.
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"voerdoos bij de muizen brengen"

"lokaas in pvc-pijp met halve deksels.
buiten bereik van dieren plaatsen"
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gaat. Beter is het daarom, dat de gemeentelijke dienst of het ongediertebestrijdingsbedrijf voor de voerkisten zorgt.
Zonodig kan dan doorberekening van
kosten plaatsvinden. Als de voerkisten
van de opdrachtgever zijn, kunnen deze
na de bestrijding op het object achterblijven. Met onvergiftigd lokaas kan dan regelmatig gecontroleerd worden op de
aanwezigheid van ratten of muizen.
Zodra er weer van opname sprake is,
wordt vergiftigd lokaas uitgelegd en zul·
len de knaagdieren nooit meer in ongewenst grote aantallen optreden.
Tot slot
Het zal duidelijk zijn dat, voor we een bestrijdingsmiddel in gebruik nemen, het etiket gelezen wordt. Het uitvoeren van een
bestrijding moet volgens het Wettelijk Gebruiksvoorschrift en de Gebruiksaanwijzing geschieden. Het gebruik van voerkisten is in bepaalde gevallen wettelijk voorgeschreven, maar het heeft ook indien
het niet verplicht is altijd grote praktische
voordelen.
De controle van de opname wordt erdoor
vergemakkelijkt en vervanging van lokaas
kan op een schone manier plaatsvinden.
Restanten lokaas kunnen in een emmer
of plastic zak worden meegenomen en
als klein chemisch afval worden afgevoerd.
Het is de taak van de ongediertebestrijder
om het gebruik van voerkisten te bevorderen.
H. van Blaaderen, wnd hoofd,
A.D. Bode, buitendienstmedewerker
Afdeling Bestrijding
van Dierplagen.
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