Bestrijdingsmiddelenbewaarplaats vorstvrij?

Summary

Pesticides should be kept in a pesticides
storeroom. The temperature in this storeroom must not exceed 20°C and not fall
below 5°C. Emulsions for instance can be
damaged by trost. Healing of a pesticides
storeroom can only be carried out by a
radiator of a central healing system.
Inleiding

1

koel te bewaren. Maar hoe koel moet dat
zijn? Mag de temperatuur ook dalen onder het vriespunt?

sie bij het aanmaken niet meer goed verdeeld wordt in de spuitvloeistof kan het
middel ook volslagen onbruikbaar worden. Ook bij de opslag van gassen kan
een zeer lage temperatuur erg gevaarlijk
zijn. Bij blootstelling aan temperaturen
beneden 5°C kunnen blikken met blauwzuur vervormen, waardoor lekkage zou
kunnen optreden met alle gevaar van
dien.

Vorstvrij?

Theoretisch is het mogelijk dat bepaalde
bestrijdingsmiddelen schade ondervinden
van zeer lage temperaturen. Dit geldt met
name voor emulsies. Het hoeft dan nog
niet eens te betekenen dat de actieve stof
wordt afgebroken, maar doordat de emul-
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Niet alle middelen zijn gevoelig voor
vorstschade. Zo zal het b.v. voor de
mengpoeders geen probleem zijn als ze
enige tijd bij zeer lage temperaturen worden bewaard. Als algemene voorzorgsmaatregel is het echter zaak om ervoor te
zorgen dat een bewaarplaats voor bestrijdingsmiddelen altijd vorstvrij is.
J.T. de Jonge

Een bewaarplaats voor bestrijdingsmiddelen is aan wettelijke regels gebonden,
die voornamelijk zijn terug te voeren op
de Hinderwet en de Bestrijdingsmiddelenwet. Van belang is ondermeer dat aandacht wordt geschonken aan de ventilatie, de brandbeveiliging en aan maatregelen, die het morsen van (vloeibare) bestrijdingsmiddelen moeten tegengaan. Als
men besluit om een bestrijdingsmiddelenbewaarplaats te verwarmen, wordt voorgeschreven dat dit alleen mag m.b.v. een
radiator van een centrale verwarmingsinstallatie. Dit in verband met het gevaar
voor brand bij de aanwezigheid van open
vuur. In de voorschriften wordt echter niet
aangegeven binnen welke grenzen de
temperatuur mag variëren.

Uit de buitendienst
TV-camera inspectie in riolen
Summary

Hoe warm/koud moet het zijn in een
bestrijdingsmiddelenbewaarplaats?
Om met de warmte te beginnen kan in
zijn algemeenheid worden gesteld dat
naarmate de temperatuur oploopt de
kans toeneemt dat chemische middelen
zullen worden afgebroken en daardoor
hun werkzaamheid verliezen. Directe bestraling door de zon moet worden tegengegaan omdat daardoor immers de temperatuur in afgesloten bussen of andere
verpakkingen hoog kan oplopen. Gesteld
kan worden dat de temperatuur in de
_.... -~
ruimte waar bestrijdingsmiddelen worden , _ . ,
bewaard niet boven kamertemperatuur
"temperatuur bestrifdingsmiddelen(ca. 20°C) mag uitkomen. Men schrijft dan
bewaarplaats tussen 5° en 20° C
ook wel voor om bestrijdingsmiddelen
(foto Veiligheidsinstituut)"
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Conclusie

Rat en Muis. 36 (1) 1988

The reason for a long-lasting rat-problem
in a building with 7 houses in a row was
hard to find. Several ratcontrol actions
were carried out but each time after a few
months rats carne back into the houses.
In our opinion it was obvious that the only
reason for this pest-problem could be a
detective sewer. An inspection of the sewerage system with a TV-camera brought
about that the connections of the sewer
and the drainagesystem of the houses
was broken down by a subsidence of the
soil. This made it possible for rats to enter
the building. A repair of the sewerageconnections made an end to the pest.
In een woonblok met 7 eengezinswoningen werd al meer dan 20 jaar hinder door
bruine ratten ondervonden.
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1965
De bewoners hoorden op zolder en in de
spouw regelmatig gerommel. Na wat
speurwerk werden op zolder rattenuitwerpselen gevonden. De bewoners voerden zelf een bestrijding uit. Na enige tijd
Rat en Muis, 36 (1) 1988

had men resultaat, er werden 2 dode exemplaren gevonden. Toen men de kadavers opgeruimd had verkeerde men in de
veronderstelling: "ratten dood, eindelijk
rust".
Na een korte periode van normale nachtrust werden de ratten opnieuw actief. Ondanks alle inspanningen bleef deze situatie zich steeds herhalen. Door de zeer teleurgestelde bewoners werd de huiseigenaar geïnformeerd, die vervolgens de betreffende gemeentelijke ongediertebestrijdingsdienst inschakelde.

1970
Ook door de gemeente werd de bestrijding aangepakt. In diverse ruimtes, o.a. in
de kruipruimte, boven de plafonds en op
zolder werd het lokaas uitgezet. Na verloop van tijd bleek opnieuw dat de bestrijdingsactiviteiten niet afdoende waren.
Na periodes van enkele maanden rust
herhaalde het probleem zich steeds opnieuw.
1980
I.v.m. de teleurstellende resultaten werd
de hulp van een beroepsmatig ongedier-
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De hondeteek, een geval apart

,,

tebestrijdingsbedrijf ingeroepen. Door dit
bedrijf werd in het totale woonblok een
bestrijding uitgevoerd, d.w.z. in de eerder
genoemde ruimten werden bakjes met
lokaas uitgezet. Na ruim een jaar bestrijdingsactiviteiten van het bedrijf volgde
een wat langere periode van rust, maar
helaas de oorzaak werd niet weggenomen met als gevolg dat het probleem
bleef bestaan. Gedurende 20 jaar hebben

1

"breuk in huisaansluiting"

de bewoners met regelmaat hinder van
ratten gehad. De gevolgen hiervan waren:
onvoldoende nachtrust, bezoeken aan de
huisarts en het slikken van slaaptabletten.

• 1

•

1986
Door de huiseigenaar werd een beroep
gedaan op Bouw- en Woningtoezicht die
vervolgens de klacht bij de Afdeling Bestrijding van Dierplagen deponeerde.
Daarna volgde door ondergetekende een
onderzoek ter plaatse. Tijdens het onderzoek ontdekte ik dat bij verschillende wo-
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ningen naast de voordeur de stoep verzakt was. Dit was voor mij aanleiding om
het riolenstelsel en de verzamelputten te
inspecteren. In samenwerking met een
opzichter van Bouw- en Woningtoezicht
en een opzichter van de woningstichting,
werd in alle kruipruimten een onderzoek
ingesteld. Resultaat: veel holen, looppaden, rattenuitwerpselen, vliegjes en enkele kadavers, maar geen riooldefecten.
Mijn advies was: bij de verzakkingen onderzoek door graven, aansluitingen op
verzamelputten inspecteren en zonodig
herstellen. Enkele putten werden tot de
bovenkant van het putdeksel uitgegraven.
Omdat men visueel geen defecten kon
signaleren werden de graafwerkzaamheden gestaakt.
Vervolgens werd door de woningstichting
een bedrijf ingeschakeld dat met een TVcamera het riool op gebreken kon inspecteren.
Via de verzamelputten werd de TV-camera ingevoerd, zodat de eerste defecten
spoedig zichbaar werden. Al snel werd
duidelijk dat de huisaansluitingen door
grondverzakkingen van de verzamelputten waren afgescheurd.
Door deze defecten was er voor de ratten
voldoende ruimte ontstaan om het riool te
verlaten. Na wat graafwerk onder de funderingsbalk verricht te hebben, kwamen
de ratten in de kruipruimte terecht. In de
kruipruimte waren voor de ratten in ruime
mate mogelijkheden aanwezig om via de
spouw boven de plafonds en op zolder te
komen.
Wanneer i.v.m. een rattenprobleem, stank
o.i.d. een rioolonderzoek ingesteld moet
worden is gebleken dat een TV-cameraonderzoek een oplossing kan bieden. Tevens kan dit veel ongemak en kosten besparen.
C.A. Coertjens,
buitendienstmedewerker
Afdeling Bestrijding van
Dierplagen
Rat en M u is, 36 (1) 1988

Summary
THE BROWN DOG TICK, A CASESTUDY
In a house in the province of Zeeland
licks were an unbearable nuisance. The
inhabitants of the house did not know the
reason for their appearance. lt is unusual
that ticks are found in buildings in large
numbers. When identified it became clear
that it was not the Castor Bean Tick, lxodes ricinus L., but the Brown Dog Tick,
Rhipicephalus sanguineus Latreille. The
latter occasionally is imported to the Netherlands. After one control action with
the synthetic pyrethroid cyfluthrin the pest
carne to an end within one month.
Op 3 september van het afgelopen jaar
bereikte de Afdeling Bestrijding van Dier-
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plagen het bericht, dat in een woning in
de provincie Zeeland grote aantallen teken werden aangetroffen. Zonder een
oorzaak te kennen waren de bewoners
hier al ongeveer 4 jaar lang mee geconfronteerd. De teken kwamen voor in de
gehele woning met uitzondering van de
zolder en de hinder nam ieder jaar toe.
Op de muren, achter de plinten, in de
bedden en in de kleding zaten de teken.
Ook,op de hond werden de teken aangetroffen. Soms hadden de teken zich zelfs
op de lichamen van de bewoners vastgezet. Meerdere malen moesten bij de kinderen teken uit de oren en de liesstreek
worden verwijderd. Aanvankelijk werd er
van uitgegaan dat hier sprake was van de
gewone teek lxodes ricinus L., een soort
die door honden wel in de natuur wordt
opgelopen. Deze soort vermeerdert zich

"de hondeteek Rhipicephalus sanguineus"
Rat en Muis, 36 (1) 1988
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