1
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Nieuwe toelatingen
Toel.nr.
Merknaam

9503 N

Pybuthrin 2/16

9576 N

Defence Combi

9598 N

Roxasect tegen vliegen en
kruipend ongedierte
Rodewod 50 SL
Aglukon tegen kruipend
ongedierte en vliegen
Defence 50 SL
Basilit B vloeibaar
Detmol S

9599 N
9602 N
9607 N
9643 N
9671 N
9673
9674
9701
9706

N
N
N
N

9707 N
9709 N
9711 N
9712 N

9713 N
9716 N
9717 N
9721 N
9733 N

9743 N
9745 N
9748 N
9752 N
9757 N
9761 N
9762 N
9767 N
9768 N

•
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Actieve stof(fen)
gehalte(n)

Toepassingsgebied

pyrethrinen 20 gil
piperonylbutoxide 140 gil
azaconazole 6 gil
deltamethrin 0, 125 gil
deltamethrin 0,028%

H

Toel.nr.

Merknaam

Actieve stof(fen)
gehalte(n)

Toepassingsgebied

9769 N

Rentokil Azadelta

azaconazole 6 gil
deltamethrin 0, 125 gil

He

9791 N
9796 N
9797 N
9807 N

Flex Antischimmel
Schimmelwerende Muurverf
Xylamon PBA
Basiment AZ
Ai dol-Combi

He
He
He
He

9825 N

Cryptogil CO

9827 N

Creosootolie

thiram 25 gil
azaconazole 6 gil
azaconazole 52,5 gil
azaconazole 6 gil
deltamethrin 0, 125 g/1
arseenpentoxide 276 g/1 (als As)
chroomtrioxide 373 g/1 (als Cr)
cupri-oxide 213 g/1 (als Cu)
steenkoolteerolie-destillaat 100%

He
H

azaconazole 52,5 gil
deltamethrin 0,03%
tetramethrin 0,05%
azaconazole 52,5 g/1
boorzuur 63%
bioresmethrin 2,5 gil
pyrethrinen 0,7 gil
piperonylbutoxide 10 gil
brodifacoum 0,005%
MOUSER
brodifacoum 0,005%
MOUSER
SOLFAC-vloeibaar
cyfluthrin 50 gil
permethrin 0,25%
PIF-PAF SUPER
bioallethrin 0, 1%
ITOX-combi
azaconazole 6 gil
deltamethrin 0, 125 gil
azaconazole 6 gil
Protex AD 87
deltamethrin 0, 125 gil
permethrin 100 gil
Protekton PEC
alkyltrimethylammoniumchloride
Protex QA 5
152 gil
borax 61 gil (als B)
ethylhexanoaat 281 gil
Sprigone voor Honden
deltamethrin 0,028%
azaconazole 6 gil
Rodewod 6 OL
azaconazole 6 gil
Defence 6 OL
deltamethrin 0,028%
AH-Vlooienspray
boorzuur 4,5% (als 8)
Basilit CCB
chroomtrioxide
] 13,8% (als Cr)
kaliumbichromaat
kopersulfaat 8,6% (als Cu)
Hares I.O. Super
deltamethrin o, 125 g/1
methopreen 0, 18%
HORUS
permethrin 0,5%
difenacoum 0,005%
CASTRIX D
ROXASECT MUIZENLOKKER brodifacoum 0,005%
azaconazole 52,5 gil
Rodewod 50 SL
Aesco Vlooienspray
dichloorvos 0,2%
fenitrothion 0,8%
ammoniumbifluoride 90%
Basilit TS
azaconazole 6 g/1
Rodewod 6 OL
cyfluthrin 0,04%
Baygon tegen vliegende
dichloorvos 0,5%
insekten

He
H
He
He
H

He
He

Toelichting toepassingsgebied

= middel toegelaten ter bestrijding van insekten in en om gebouwen.
= houtconserveringsmiddel ter voorkoming of bestrijding van vnl. schimmels.
= middel ter bestrijding van houtaantastende insekten.

rod
rod
H
H

H
He
He ins
rod

He

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 Staatsuitgeverij en verkrijgbaar bij of via de boekhandel.

He
H
He

''Uit de buitendienst''

H
He
He
H
He

VOER VOOR SPITSMUIZEN

He ins
H
rod
rod
He
H
He
He
H

Rat en Muis, 35 (4) 1987

= rodenticide, middel ter bestrijding van ratten en muizen.

-

Spitsmuizen behoren tot de orde van de
insekteneters (lnsectivora). lnsekten vormen dan ook een belangrijk deel van hun
voedsel. Maar daarnaast eten spitsmuizen ook spinachtigen, kreeftachtigen en
ook regenwormen. De aanwezigheid van
regenwormen onder een woning was
waarschijnlijk de reden voor het regelmatig verblijf van spitsmuizen. Zij veroorzaken een flinke overlast door het gebruik van hun muskusklieren. Deze klieren zijn bij de staartwortel gelegen en
scheiden een sterke, weeïge geur af,
waar de bewoners meestal niet tegen
kunnen. Doel van de stankverspreiding
Rat en Muis, 35 (4) 1987
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Huisspitsmuis

door de spitsmuis is het afbakenen van
zijn leefgebied (territorium). Zo zorgt hij
119
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1
ervoor dat soortgenoten niet zomaar het
gebied binnendringen.
Dat spitsmuizen woningen binnenkomen
komt vaker voor. Het eenvoudig kleiner
maken van allerlei kleine openingen in de
buitenmuren is de oplossing om ze buiten
te houden.
Dat regenwormen de omstandigheden
onder een vloer geschikt vinden om er te
verblijven is niet gewoon. De beide keren
dat ik dat kon vaststellen, ging het om
betrekkelijk nieuwe woningen (één en
drie jaar oud). Onder de woning was het
ondanks drainage zeer vochtig. Aange-

nies and others concerned with professional pest control. Subjects that are presented regard recent developments on
pesticides, legislation and organization .

nomen mag worden dat in de (vruchtbare) grond vóór de bouw al regenwormen aanwezig waren, die gewoon zijn
blijven zitten. Hun aanwezigheid kan worden vastgesteld aan de omhoog gewerkte hoopjes zand.
Voor de bewoners van beide woningen
geldt, dat de voorraad visaas voorlopig
nog niet uitgeput zal zijn. Maar door de
getroffen weringsmaatregelen behoort de
hinder door spitsmuizen tot het verleden.

Voorjaar 1988

In het komende voorjaar wordt door de
Afdeling Bestrijding van Dierplagen de
start van een nieuwe tweejaarlijkse
cyclus van contactdagen ingezet. De bijeenkomsten zullen worden gehouden in
de periode eind januari 1/m begin maart.
Een schriftelijke uitnodiging met nadere
gegevens wordt circa twee weken tevoren verzonden aan gemeentelijke en
regionale ongediertebestrijders, die in de
betreffende provincies hun woonplaats
hebben. De hoofden van diensten en afdelingen, waaronder de bestrijding van
ongedierte ressorteert, ontvangen de uitnodiging op hun werkadres. Ook medewerkers van ongediertebestrijdingsbedrijven en anderen, die beroepshalve zijn
betrokken bij de ongediertebestrijding,
kunnen desgewenst aan de bijeenkomsten deelnemen. Behalve reis- en
verblijfkosten zijn aan deelname geen
verdere kosten verbonden.
Als men vanuit een andere provincie
een contactdag wil bijwonen, is men ook
van harte welkom. Het moet geen
bezwaar zijn de contactdag bij te wonen ,
die haar of hem het beste uitkomt.

A.D. Bode

TENTOONSTELLINGEN 1988
De Afdeling Bestrijding van Dierplagen
heeft gekozen voor deelneming in 1988
aan de twee onderstaande vakbeurzen :
- Enviro 1988 Internationale vakbeurs
voor milieutechnologie, afvalbeheer en
gemeentereiniging, maandag 19 1/m
vrijdag 23 september 1988 in de RAI te
Amsterdam en
- Vakbeurs Intensieve Veehouderij, dinsdag 15 t/m vrijdag 18 november 1988 in
de Jaarbeurs te Utrecht.
U bent van harte welkom in onze stand
als u één van de bovenstaande beurzen
bezoekt. Eén van de medewerkers van
de Afdeling Bestrijding van Dierplagen
zal aan de bezoekers van de beurzen
voorlichting geven.

Min. Nijpels beziet de stand die ook
opgesteld werd bij de opening van het
S.V.O.-trainingscentrum (foto Stichting
Vakopleiding Ongediertebestijding)

Kader en bestrijders

CONTACTDAGEN 1988
NIEUWE CYCLUS
Summary

Every year " contact"meetings are organized by the Department of Pest Control
120

tor pest control officers and technicians
of local authorities, pest control compaRat en Muis, 35 (4) 1987

•

zowel als aan " uitvoerders" van de betrokken afdelingen of diensten.
De onderwerpen die aan de orde komen,
waarbij vooral de nieuwe ontwikkelingen
worden belicht, zijn de volgende:
-Organisatie van de gemeentelijke ongediertebestrijding , gemeentelijkezorgplicht, inzake wering en bestrijding van ongedierte
- Informatie betreffende de Stichting
Vakopleiding Ongediertebestrijding
(S.V.O.)
- Bestrijdingsmiddelen o.m .: resistentie;
preventieve toepassing; belang van
deskundige toepassing; periodieke inspekties; geadviseerde middelen
Systematische aanpak bestrijding in en
om bedrijfsgebouwen
- Ziektenverspreiding, allergieën en
fobieën .

Demonstratie van de muizenvloerkist

De onderwerpen die zullen worden behandeld gaan ondermeer over praktische
aangelegenheden die de uitvoering van
de ongediertebestrijding betreffen, maar
ook over aangelegenheden waarvoor beleidsbeslissingen nodig zijn, welke door
het midden- en topkader dienen te worden genomen. Daarom wordt de uitnodiging om aan een contactdag deel te
nemen gericht aan " leidinggevenden" ,

Rat en Muis, 35 (4) 1987
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