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echter niet binnen gebouwen. De aantallen zijn daarom ook nooit erg groot als ze
in een gebouw worden gevonden.
Bij mijn onderzoek ter plaatse werden op
de eerder genoemde plaatsen grote aantallen teken gevonden. De bewoners waren nog steeds in het bezit van een hond.
De hond werd inmiddels door de dierenarts behandeld tegen de teken.
Het leek vreemd dat de gewone teek binnenshuis in zulke grote aantallen gedurende het gehele jaar werden aangetroffen. Omdat ik vermoedde dat het om een
bijzondere tekensoort ging, werden exemplaren verzameld en aangeboden aan
een acaroloog (mijten- en tekendeskundige) met het verzoek de teken te determineren.
Zoals verwacht bleek het in dit geval te
gaan om de hondeteek Rhipicephalus
sanguineus Latreille. Een soort die b.v.
wordt aangetroffen in landen rond de
Middellandse Zee en die in ons land in

Chemische middelen

woningen in leven kan blijven en zich kan
ontwikkelen mits een hond als gastheer
aanwezig is. Ook mensen worden door
deze soort lastig gevallen. De mogelijkheid bestaat zelfs dat de hondeteek een
bepaalde ziekte, een rickettsiose, van
hond op hond of van hond op mens overbrengt. Wel zaak dus om de hondeteek
vakkundig te bestrijden.
De bestrijding werd uitgevoerd op 17 september met een middel op basis van cyfluthrin, een synthetische pyrethroïde. Alle
naden en kieren werden behandeld. Bij
controle na 1 maand werden geen levende teken meer aangetroffen. Een overlast
van jaren behoorde daarna gelukkig tot
het verleden.
C.A. Coertjens
buitendienstmedewerker
van de Afdeling Bestrijding
van Dierplagen
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Oude vallen
Summary

omdat de wijze van bestrijden van ratten
en muizen ingrijpend is veranderd.

~

Our department sometimes receives requests for information about old-fashioned rat traps, etc. These old methods of
rat control are abandoned in favor of chemica! control methods.

•

Aan onze Afdeling worden weleens verzoeken gericht om informatie over oude
ratten of muizenvallen. Deze verzoeken
komen van verzamelaars die in dit oude
vakgebied b.v. zijn gefascineerd door de
mens achter het werktuig. De maker heeft
van (oude) materialen een apparaat gemaakt en zijn vernuft gesteld tegenover
dat van het dier. Helaas beschikt de Afdeling slechts over summiere informatie

28

1

1

In de loop van de laatste 40 jaar werd
door beroepsmatige ongediertebestrijders in toenemende mate gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen. Daarom vindt de toepassing van vallen en klemmen bij de beroepsmatige bestrijding van ratten en muizen in en om
gebouwen niet meer plaats en moeten in
het verleden gebruikte vallen e.d. nu als
een curiositeit worden beschouwd. Ook
adviseert de Afdeling Bestrijding van
Dierplagen het gebruik van vallen en
klemmen niet. Behalve de praktische kant
{slechts zelden een volledig resultaat, gevaar voor kinderen, huisdieren, etc.) is er
de faktor dierenleed.
Al is het noodzakelijk ratten en muizen in
en om gebouwen te bestrijden vanuit het
oogpunt van hygiëne en gezondheid, het
is niet nodig dat op een onnodig pijnlijke
manier te doen, b.v. als de klem zodanig
dichtslaat dat het dier niet ineens dood is.
Ook bij toepassing van chemische middelen wordt met dierenleed rekening gehouden. Uit de zg. "aasschuwheid" ten opzichte van acuut werkende giften als thallium blijkt dat de ratten en muizen die
pijnervaring kunnen koppelen aan het
eten van het gif.
Voor de bestrijding wordt door de Afdeling uit de multi-dosis giften de anti-coagulantia geadviseerd. Uit het feit dat bij de
toepassing van deze middelen de dieren
naar de voerplaatsen terugkeren en weer
van het lokaas eten wordt afgeleid dat het
vergiftigingsproces niet onnodig pijnlijk is.
Bij de toepassing ervan wordt gebruik gemaakt van technische hulpmiddelen. Dit
zijn b.v. de voerkisten, voerdozen, voerpotten en voerpijpen.
Inloopvallen

"oude rattenvallen (foto Ned. Openluchtmuseum)"
Rat en Muis, 36 (1) 1988
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Voor onderzoek naar het voorkomen van
resistentie bij bruine ratten (met name in
Twente) en huismuizen wordt door de AfRat en Muis, 36 (1) 1988

deling zonodig wèl gebruik gemaakt van
inloopvallen voor het levend vangen van
de dieren. Het is niet raadzaam om wilde
ratten levend te vangen en dan te houden
als huisdier. Wel kunnen bewoners van
woningen een enkele huismuis met een
inloopvalletje proberen te vangen en de
muizen in het vrije veld weer loslaten.

l.: .~l C h F KltJll

ratten , muizen en mensen

De belangstelling voor de rattenvanger en
zijn attributen heeft in 1979 en 1980 geleid tot de tentoonstelling "Ratten, muizen
en mensen" in het Openluchtmuseum te
Arnhem. De organisator, de heer
E.M.Ch.F. Klijn heeft ook een boekwerkje
met dezelfde naam geschreven. Dit is
voor liefhebbers nog te verkrijgen door
overmaking van f 7,50 (incl. portokosten)
op giro no. 881758 t.n.v. "Ver. Vrienden

29

■

VERVALLEN EN NIEUWE TOELATINGEN
BESTRIJDINGSMIDDELEN
v/h Ned. Openl. Museum", Schelmseweg
89, Arnhem, onder vermelding "Ratten,
muizen en mensen".
Indien er vragen zijn over verzamelen of
verzamelaars van ratten- en muizenvallen, dan kunnen deze worden gericht aan
de Bibliotheek van het Rijksmuseum
voor Volkskunde "Het Nederlands Openluchtmuseum", Schelmseweg 89 te Arnhem (tel.nr. 085-576111 ).
Een andere tentoonstelling op dit terrein

Wijzigingen die van belang zijn voor o.m. de beroepsmatige ongediertebestrijder t.a.v. zijn eigen
werkzaamheden of de te verstrekken adviezen aan derden.

vond plaats in 1984 in het Museum Flehite te Amersfoort. Voor de liefhebbers van
antieke vallen is nu de verzamelaarsbeurs te Utrecht een ontmoetingspunt.
In het Noordbrabants Natuurmuseum in
Tilburg zal van 20/4-30/5/1988 een tentoonstelling "verzamelaars verzameld"
worden gehouden met wellicht een rattenvallenverzamelaar.

1

Vervallen toelatingen

A. Balkstra

Toel.nr.

Merknaam

Actieve stof(fen)/
gehalte(n)

Toepassingsgebied

Vervaldatum

7159 N

Siladecor

He

15-11-87

7166 N

Finiseet

H

28-11-87

7178 N

Z-Stop

H

30-12-87

8162 N

Protex Color

9181 N

ltox-2

dichlofluanide 4,9 g/I
pentachloorfenol 45 g/1
pyrethrinen 0,2%
piperonylbutoxide 0,8%
bioallethrin 4%
piperonylbutoxide 3%
dichlofluanide 4,9 g/I
pentachloorfenol 45 g/I
deltamethrin 0,25 g/I

Hc01-11-87
He

31-12-87

Nieuwe toelatingen

Plaagdieren in de Pers
HOUTWERELD
(februari 1988)
Schade veroorzaakt door insecten

In een overzicht van de belangrijkste
houtaantastende insecten in de Verenigde Staten wordt geschat dat kevers, bijvoorbeeld soorten uit het geslacht Lyctidae en Anobiidae, de Noordamerikaanse
burgers ongeveer $ 50.000.000 per jaar
kosten. De schade die wordt veroorzaakt
door deze insecten richt zich voorname-

lijk op loofhout, meubels, vloeren en ander hout in gebouwen.
Termieten van de geslachten Reticulitermes en Cryptotermes tasten een veel uitgebreidere serie houttoepassingen aan,
inclusief woningen, bedrijfsgebouwen, leidingmasten, damwand, hekken, zaaghout
en meubels. De jaarlijkse kosten van de
preventie, bestrijding en reparatie van
schade wordt geschat op circa
$ 750.000.000.
(Forest Products Abstracts 10,5)

Toel.nr.

Merknaam

Actieve stof(fen)/
gehalte(n)

Toepassingsgebied

9836 N

lnsektenkiller

bioallethrin 0,5 g/I
permethrin 2,4 g/I

H

9847 N

Finito-veldmuiskorrels
200 x 25 gram
ehloorfacinon 0,0075%
Protex BL
boorzuur 63%
Conserdue DC
azaconazole 6 g/I
deltamethrin 0, 125 g/I
Conserdue delta
deltamethrin o, 125 g/I
lmpra-sanol EF
azaconazole 6 g/I
deltamethrin 0,125 g/1
lmpra-sanol E
deltamethrin 0, 125 g/I
Defence 50 SLN
azaeonazole 52,5 g/I
Defence 6 OLN
azaconazole 6 g/I
Celcure CB
boorzuur 4,2% (als B)
kopersulfaat 9,2% (als Cu
natriumbichromaat 14,0 (als Cr)
Konserveerbeits
n-octylisothiazolon 1 g/I
tribuyltinoxide 5,25 g/I
Xyladecor
azaconazole 6 g/I
Celcure
kopersulfaat 11,9% (als Cu)
natriumbichromaat 18,5% (als Cr)

9851 N
9852 N
9853 N
9857 N
9858 B
9872 N
9873 N
9879 N
9884 N
9885 N
9886 N

rod
He
He
He
He
He
He
He
He
He
He

Toelichting toepassingsgebied
H
He
He ins~
rod

•
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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
het 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 Staat~itgeverij en verkrijgbaar bij of via de boekhandel.
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