Voerplaatsen dienen op goed gekozen plaatsen te worden ingericht, b.v. nabij schuilplaatsen en op "paden" die de dieren gebruiken tussen de schuilplaatsen en plaatsen waar
ze gewend zijn hun voedsel te zoeken. Voerplaatsen zodanig inrichten, dat ze onbereikbaar
zijn voor kinderen, huisdieren, vee en vogels. Huisdieren tijdens de verdelgingsactie zo
royaal mogelijk voeren met eiwitrijke spijzen (vlees, vis, melk, etc.), zodat zij geen behoefte
hebben dode of zieke muizen op te eten. Geadviseerd wordt het aantal voerplaatsen per
ruimte te noteren en in grotere objecten de voerbakjes te nummeren en deze per locatie te
noteren.
Indien muizen dienen te worden bestreden in bedrijfshallen, e.d. waar veel verladen wordt
en veel gerij is, dient men zich te realiseren dat kartonnen doosjes vaak beschadigd worden
en gemakkelijk in het ongerede raken; het gebruik van voerkistjes is daar zeker te
prefereren. Ten behoeve van het plaatsen van kistjes of doosjes boven plafonds kan worden
aangeraden een taps toelopend luikje te laten aanbrengen (zie tekening).
Als richtlijn kan worden aangehouden om tenminste I voerplaats per 10 m 2 vloeroppervlakte in te richten.
Controle en aanvulling/verversing

Het belangrijkste aspect van de bestrijding naast een goede inventarisatie van de
verspreiding van huismuizen is de controle op de opname van het lokaas. Dit dient na 2-3
dagen te geschieden en waar goede opname heeft plaatsgevonden, dient het lokaas te
worden ververst. Het oude lokaas verwijderen. Als hulpmiddeltje bij de controle op de
opname van het lokaas kan dit aan één kant in het kistje of doosje worden gedeponeerd
door het even schuin te houden zodat de rest van de bodem vrij blijft. Verstoring van het
lokaas of afgeknaagde resten zijn dan snel te constateren.
Als men gewend was haver vermengd met warfarin te gebruiken diende men flink wat
lokaas per voerplaats uit te zetten en moest er flink wat gegeten worden voordat mogelijk
na 7-14 dagen de eerste slachtoffers vielen. Bij de geadviseerde middelen en met name bij
het gebruik van difenacoum volgt doding veel sneller en wordt aanzienlijk minder van het
lokaas gegeten. De eerste slachtoffers bij toepassing van eerder vermelde middelen vallen
als volgt: difenacoum 2-3 dagen, chloorfacinon 3-8 dagen, bromadiolon 2-8 dagen ,
ergocalciferol 2-14 dagen.
Het controleren en verversen dient te worden voortgezet totdat er geen opname meer
plaatsvindt.
Tijdens en na een verdelgingsactie dode muizen opruimen, evenals het na de actie
overgebleven lokaas.
Voorts dient men te controleren of de gegeven weringsadviezen zijn uitgevoerd.
Voorzichtigheid geboden

Nogmaals zij benadrukt, dat het vergiftigde lokaas altijd zo moet worden uitgelegd, dat het
buiten bereik is van kinderen, huisdieren en vee. Anti-coagulanten zijn op den duur
dodelijk voor alle warmbloedige wezens en vitaminepreparaten werken in op alle
diersoorten met een calciumstofwisseling. Muizen die ziek of gestorven zijn door opname
van bestrijdingsmiddelen, zijn vergiftig voor andere dieren die muizen vreten. Vooral
varkens zijn zeer gevoelig voor met name anti-coagulanten.
Als vergiftigd lokaas toch in een verkeerde maag terechtkomt, dient men onmiddellijk de
dokter of dierenarts te waarschuwen en hem mee te delen om welke actieve stof en
toxicologische groep het gaat.
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TUINMIEREN
of (Lasius spp.)

Algemeen

Mieren behoren tot de orde der vliesvleugeligen (Hy menoptera) en worden alle gerekend te
behoren tot de familie der Formicidae. Het zijn sociaal levende, statenvormende insekten.
Een mierenstaat omvat in de regel een aantal, in verband met hun werkzaamheden, sterk
gespecialiseerde individuen.
Zo vinden we daarin:
De werksters. Dit zijn onvruchtbare vrouwelijke exemplaren. Hun plicht is te zorgen
voor de voedselvoorziening van de staat. Het zijn deze werksters die ons door hun
omzwervingen op zoek naar voedsel last veroorzaken.
Als een werkster een rijke voedselbron heeft gevonden, maakt zij de overige werksters
hierop attent, die dan langs een door de vindster aangegeven spoor naar de bron gaan
om hulp te bieden bij het binnenhalen van het gevonden voedsel. Zo ontstaan de z.g.
mierenstraten. Deze geven dus de richting aan waarin men het mierennest moet zoeken,
een waardevol gegeven bij de bestrijding.
Naast de zorg voor de voedselvoorziening hebben de werksters tot taak de verzorging
van de koningin en het broed.
Eén of meerdere koninginnen. Dit zijn vruchtbare vrouwelijke individuen die als eerste
tot taak hebben te zorgen voor de instandhouding van de soort. Zij leggen de eieren.
Gewoonlijk komt de koningin, als de staat eenmaal gevestigd is, niet meer buiten het
nest. De koninginnen zijn in het algemeen aanzienlijk groter dan de werksters.
Mannetjes en jonge koninginnen. Alle exemplaren zijn gevleugeld. Zij dragen zorg
voor het instandhouden van de soort en het stichten van nieuwe kolonies. Bij
tuinmieren (Lasius-soorten) zijn ze in de maanden juli tot september in het nest
aanwezig. Bij gunstige weersomstandigheden vliegen ze uit; de z.g. bruidsvlucht.
Tijdens die vlucht vindt de bevruchting plaats. Daarna sterven de mannetjes. De
bevruchte wijfjes zoeken een geschikte plaats om te overwinteren en proberen in het
voorjaar een nieuwe kolonie te stichten.
Bij bepaalde mierensoorten komen ook nog soldaten voor. Dit zijn onvruchtbare
vrouwelijke exemplaren, die zich van de werksters onderscheiden door extra grote
kaken; zij hebben tot taak het nest tegen indringers te verdedigen. Soldaten treft men
bij de tuinmieren echter niet aan.
Uiterlijk

De tuinmieren die behoren tot het genus Lasius behoren tot de onderfamilie der
schubmieren of Formicinae. Deze onderfamilie draagt die naam omdat het gedeelte tussen
het borststuk en het achterlijf, de achterlijfssteel, naar boven toe verbreed is tot een schub.
De diverse soorten tuinmieren kunnen nogal verschillen in kleur. De meest voorkomende
soort is de zwartbruine wegmier doch ook geelbruine tot roodbruine soorten en zelfs
roodgele soorten komen voor. Variaties in grootte kunnen ook binnen de soort
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voorkomen. Gewoonlijk zijn de werksters tussen 3 en 5 mm lang, alleen de werksters van de
glanzende houtmier worden tot 6 mm lang.
Naast de reeds genoemde achterlijfssteel die voor de determinatie belangrijk is, valt ook
meteen het uiterlijke kenmerk op, dat de antennen een knik vertonen, waarbij het eerste
segment naar verhouding erg lang is.

De glanzende houtmier Lasius fuliginosus Latr., valt vooral op door zijn bijzondere
leefwijze. Deze soort heeft voornamelijk nesten in holle boomstammen en in in de grond
achtergebleven stronken van loofbomen. Hierin maken deze mieren een kartonachtig nest.
Daartoe vermengen ze verknaagd hout met honingdauw, een afscheidingsprodukt van
bladluizen. Een andere bijzonderheid is, dat de glanzende houtmier zich kan indringen in
het nest van de grote gele weidemier Lasius umbratus Nijl. (sociaal parasitisme).

Het nut van mieren
Het bestrijden van mieren dient alleen plaats te vinden wanneer deze insekten in gebouwen
werkelijk last veroorzaken. Over het algemeen wordt deze hinder overdreven; enkele
rondlopende mieren doen geen kwaad en veroorzaken ook geen schade. Wanneer deze
insekten echter een nest hebben gemaakt van waaruit ze steeds in aantallen een huis of een
gebouw binnenkomen, kan een bestrijding uit hygiënisch oogpunt nodig zijn.
ln tuinen, parken en bossen zijn mieren nuttig door het verdelgen van allerlei schadelijke
insekten. Het opruimen van mierennesten op dergelijke plaatsen met behulp van
insekticiden brengt over het algemeen veel schade met zich mee. Niet alleen de mieren
worden dan gedood, ook vele andere insekten, zoogdieren en vogels kunnen worden
vergiftigd. De gehele natuurlijke levensgemeenschap dreigt daardoor onnodig te worden
verstoord.

V.l.n.r.: Zwartbruine wegmier (werk.ster), id. (koningin), kleine bruinrode tropische
faraomier (werkster).

Enkele soorten tuinmieren behorende tot het genus Lasius
De tuinmieren die zich onder of in de nabijheid van gebouwen kunnen vestigen behoren
gewoonlijk tot de volgende soorten:
a. lasius niger L. , de zwartbruine wegmier.
Zwartbruine tot zwarte mieren. De koningin is donkerbruin. De mannelijke exemplaren zijn donkerbruin tot zwartbruin met glasheldere vleugels.
b. Lasius fuliginosus Latr., de glanzende houtmier.
Dit zijn glimmend-zwarte mieren. De mannelijke exemplaren hebben gedeeltelijk
bruin berookte vleugels. Deze mier ruikt sterk aromatisch, vooral als men ze tussen de
vingers fijn wrijft.
Zeldzamer zijn:
c. lasius umbratus Nijl., de grote gele weidemier.
Dit zijn geel-gekleurde mieren. De koningin is roodbruin, de mannetjes zijn bruin tot
donkerbruin. De vleugels zijn aan de basis bruin berookt.
b. Lasius brunneus Latr., de bruine mier.
Geelbruine tot roodbruine mieren, waarvan kop en achterlijf duidelijk donkerder
gekleurd zijn. De koningin is licht of donker zwartbruin. De mannetjes zijn zwartbruin
met berookte vleugels.
In ons land is deze soort vrij zeldzaam, behalve in Limburg.
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Wering en verdelging
De bestrijding van tuinmieren kan waar nodig op verschillende manieren worden
uitgevoerd, al naar de omstandigheden. Men kan daarbij gebruik maken van insekticiden.
Wat de hieronder vermelde actieve stoffen betreft, is niet naar volledigheid gestreefd.
Slechts enkele middelen worden genoemd die geschikt zijn voor het gestelde doel.
Wij wijzen er met nadruk op dat de hierna te noemen insekticiden giftig zijn, ook voor
mensen en huisdieren. De aanwijzingen op het etiket van het te gebruiken middel dienen
derhalve nauwkeurig te worden opgevolgd. ln huis mogen uitsluitend bestrijdingsmiddelen
worden gebruikt die daarvoor zijn toegelaten.
Bij het aantreffen van tuin mieren in gebouwen dient men allereerst na te gaan waar zich het
nest van deze mieren bevindt. Meestal is een nest buiten gesitueerd , maar vooral bij
nieuwbouwhuizen kan het nest ook onder de woning zitten. Men dient dan de nestingangen
te behandelen met een poedervormig insekticide b.v. op basis van propoxur, lindaan/
pyrethrinen, lindaan/ methoxychloor of foxim.
De gepoederde nestingangen kan men het beste afdekken teneinde te voorkomen dat
kinderen, huisdieren of vogels ermee in contact komen. Wanneer men op deze manier de
behandeling heeft uitgevoerd zullen de mieren het poeder aan hun poten en aan de beharing
mee in het nest nemen, waardoor ook de daarin aanwezige koninginnen en het broed
vernietigd worden.
Wanneer men de nestingangen niet kan vinden of niet kan bereiken, kan men buiten op de
mierenstraten een weinig poeder aanbrengen. Dit geeft echter beslist minder goede
resultaten en in huis moet deze methode ten sterkste worden ontraden.
Om te voorkomen dat mieren van buiten worden aangetrokken, dient men levensmiddelen
di.e aantrekkelijk voor hen zijn, zoals jam, suiker, e.d. te bewaren in goed gesloten potten of
bussen.
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Enkele exemplaren die toch nog binnenkomen kan men verwijderen met behulp van de
stofzuiger. Mocht men geregeld enkele mieren zien lopen, dan kan men deze eventueel
bestrijden met de zogenaamde mierenlokdoosjes op basis van trichloorfon. Deze methode
echter alleen toepassen als het voorgaande niet kan worden uitgevoerd.

LD50 acuut oraal

dood na x aantal dagen

2)

1

warfarin
chloorfacinon
bromadiolon
difenacoum

In het geval dat men te maken heeft met de glanzende houtmier moet men altijd eerst het
nest opzoeken. Dit zijn vaak achtergebleven boomstronken die men soms onder een
nieuwbouwhuis kan aantreffen. Het nest dient zo mogelijk te worden verwijderd eventueel
na uitgevoerde verdelgingsmaatregelen. Verder kan men dezelfde methode van bestrijden
toepassen als bij de andere Lasius-soorten.
Wanneer in huis zeer kleine slanke bruinrode miertjes (ca. 2 mm) worden aangetroffen, is
het gewenst hiervan een aantal onbeschadigde exemplaren, in een klein stevig kunststof
doosje o.i.d., deugdelijk verpakt te zenden naar onze afdeling. Het is mogelijk dat deze
mieren behoren tot een (tropische) soort, die op een andere wijze moet worden bestreden!
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1)

LDso acuut oraal betekent de hoeveelheid giftige :,tof, die bij éénmalige opname via de mond de dood veroorzaakt bij de heJft van
het aantal proefdieren. De cijfers geven aan de hoeveelheden in mg actieve stof per kg lichaamsgewicht. Hoe lager dit getal hoe
giftiger de stof.

2)

De cijfers geven aan na gemiddeld hoeveel dagen bruine ratten en huismuizen sterven na een opname van vergiftigd lokaas
gedurende enige achtereenvolgende dagen.

J) Alleen van toepassing indien er géén sprake is van warfarin-resistentie.

Mochten de resultaten van de bestrijdingsactie aan de hand van voorgaande adviezen
onvoldoende zijn, dan kunt u zich altijd voor nadere inlichtingen wenden tot de Afdeling
Bestrijding van Ongedierte te Wageningen.

Bij deugdelijkheidsproeven die werden uitgevoerd ter bestrijding van zwarte ratten en ter
bestrijding van huismuizen in praktijksituaties, werd een 100% resultaat bereikt. Hierbij
bleek dat een grote zwarte rattenpopulatie na ca. 2 maanden volledig was uitgeroeid. Bij
huismuizen duurde dit 4 à 5 weken. Het lokaas, dat uit gepelde haverkorrels bestaat, werd
door beide knaagdiersoorten goed opgenomen. Bij voorkeur dient men het lokaas uit te
zetten in speciale van boven afgesloten voerkistjes of -dozen, steeds zodanig dat kinderen,
vee, huisdieren en vogels er niet bij kunnen komen. Bromadiolon mag alleen in ruimten
worden toegepast, dus niet buiten gebouwen.

NIEUWE

Geconcludeerd kan worden dat voor de bestrijding van de bruine rat warfarin nog steeds
een geschikt middel is, terwijl voor de bestrijding van de zwarte rat en de huismuis zowel
chloorfacinon, als bromadiolon en difenacoum effectief zijn. Tevens ter bestrijding van de
huismuis ergocalciferol.

BESTRIJDINGSMIDDELEN

Insekticiden

Rodenticiden
Super Caïd Haverkorrels ter bestrijding van ratten en huismuizen in ruimten.

Sinds kort is in Nederland ter bestrijding van zwarte en bruine ratten en huismuizen een
nieuw middel toegelaten op basis van de actieve stof bromadiolon. Merknaam: ,,Super
Caïd Haverkorrels"; toelatingsnummer 7830 N; toelating houder: Agriben Nederland
B.V., Etten-Leur.
Het bijzondere van dit middel is wel dat het hier gaat om een actieve stof die nog niet eerder
in ons land werd gebruikt. De actieve stof is bromadiolon, een nieuwe loot aan de boom
van de anti-coagulantia. Het is verwekt in een kant-en-klaar produkt, dat uitsluitend
bestemd is voor beroepsmatig gebruik door terzake deskundigen. In het lokaas bevindt
zich slechts 0,005% bromadiolon, maar dit is voldoende om na een opname gedurende een
aantal achtereenvolgende dagen de ratten of de muizen voor 100% uit te roeien.
De giftigheid ten opzichte van ratten en muizen is duidelijk groter dan bij b.v. warfarin en
ook iets groter dan bij chloorfacinon.
Om u daarvan een indruk te geven zijn hiernaast enkele cijfers
weergegeven.
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een tabelletje

Coopex (permethrin 25%) ter bestrijding van kruipende insekten in opslag-, verblijfs- en
bedrijfsruimten en ter bestrijding van vliegen in verblijfplaatsen voor vee; toelatingsnummer 7901 N, toelatinghouder: Wellcome Nederland B.V. te Weesp.
K-Othrine Ongediertedood (decamethrin 2,5%) ter bestrijding van kruipende insekten in
opslag-, verblijfs- en bedrijfsruimten en op vuilstortplaatsen; toelatingsnummer 7891 N,
toelatinghouder: Hoechst Holland B.V., Amsterdam.
K-Othrine Vliegendood (decamethrin 2,5%) ter bestrijding van vliegen in verblijfplaatsen
voor vee; toelatingsnummer 7841 N, toelatinghouder: Hoechst Holland N.V., Amsterdam.

Beide actieve stoffen behoren tot de groep van de synthetische pyrethrinen (pyrethroiden);
hiertoe behoren verbindingen die wat de structuur betreft lijken op de natuurlijke
pyrethrinen. Andere vertegenwoordigers van deze groep, die reeds enige tijd zijn toegelaten
zijn: allethrin, bio-allethrin, resmethrin en bio-resmethrin, tetramethrin, bio-tetramethrin.
De meeste van deze vrij ingewikkelde verbindingen bestaan uit een mengsel van twee
stoffen die erg veel op elkaar lijken (isomeren). Wanneer er echter bio- voorstaat betekent
dit, dat slechts één van deze isomeren aanwezig is.
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