Nieuwe ontwikkelingen inzake bestrijdingsmiddelen
De Afdeling Bestrijding van Ongedierte is betrokken bij de toelating, en wel specifiek
het praktijkdeugdelijkheidsonderzoek, van rodenticiden en insekticiden. De Afdeling
adviseert omtrent de keuze van actieve stoffen, geeft voorlichting over de wijze van
toepassing, de gevaren bij het gebruik en de giftigheid van de toe te passen bestrijdingsmiddelen.
Voorts wordt voorlichting verstrekt t.a.v. nieuwe bestrijdingsmiddelen waarvoor een
toelating werd verleend, zoals de rodenticiden difenacoum, ergo-calciferol en bromadiolon
en de insekticiden decamethrin en permethrin.

Diverse aspecten van ratten- en muizenbestrijding
Om een indruk te geven van hetgeen in Nederland door de gemeenten aan de
ongediertebestrijding wordt gedaan, werden enkele gegevens belicht uit de Statistiek
Ongediertebestrijding 1977, welke werd samengesteld door het Centraal Bureau voor de
Statistiek.
Een model voor de organisatie van een gemeentelijke Ongediertebestrijdingsdienst werd
besproken. Schetsmatig werd daarbij aangegeven hoe de klachtenbehandeling via een
centraal meldingspunt in samenwerking met de buitendienst kan worden afgewikkeld
(hulpmiddel: register en klachtkaart).
De samenwerking met een andere gemeentelijke dienst als Bouw- en Woningtoezicht werd
genoemd. En een visie op de kostenaspecten werd doorgenomen.

Insektenplagen in gebouwen
Een praktijkvoorbeeld van een bestrijdingsactie van Duitse kakkerlakken werd belicht;
stap voor stap vanaf de eerste melding; determinatie; nader onderzoek en inventarisatie;
bestrijdingsplan; besprekingen met de huiseigenaar; voorlichting aan bewoners; uitvoering
van de verdelgingsactie tot en met de nacontrole en / of nabehandeling en laatste controle
werd aan de hand van de gegevens in het draaiboekje besproken.
Voorts werd aangegeven hoe in complexe gevallen als een kakkerlakken- of een
faraomierbestrijding in grote objecten de gemeente een coördinerende en / of organiserende
taak kan hebben.

S. V. 0.-cursus
Kort werd ingegaan op de vakopleiding, welke voor de tweede maal van start was gegaan
en in mei '80 wederom een aantal gediplomeerde A- en B-cursisten zou afleveren. De
inschrijving sluit in de eerste week van juni, zodat nieuwe gegadigden nu eerst voor de
cursus '81-'82 in aanmerking kunnen komen. Het gewijzigde adres van het secretariaat van
de S. V.O. is te Tilburg, Ceramstraat 6, t.a.v. de heer F. Weijters, telefoon O13-32.00.00.
Presentatie

Tijdens het onderwerp "Enige benodigdheden t.b. v. de bestrijding van ongedierte werden
diverse modellen voerdozen en -kisten, een adembeschermingsapparaat, een drukspuit,
e.d. getoond , welke tijdens de lunchpauze nader konden worden bekeken. Na de lunch
werd door middel van dia's nog een aantal knaagdieren en insekten getoond en tevens
toelichting gegeven op hun belang (schadelijk of niet schadelijk) en de bestrijding.
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Volgend voorjaar zullen de contactdagen door de in het begin van dit artikel geschetste
gebeurtenissen, worden gehouden in de provincies Groningen , Friesland, Drenthe,
Overijssel, Gelderland en Noord-Holland.
Een volledig programma met de aanduidingen van data, plaats en zaal zullen hierna
worden gepubliceerd.
A. Balkstra.

UITNODIGING HOOFDEN VAN DIENSTEN
EN GEMEENTELIJKE ONGEDIERTEBESTRIJDERS

CONTACTDAGEN 1981
De contactdagen georganiseerd door de Afdeling Bestrijd ing van Ongedierte waarvoor de
hoofden van diensten en afdelingen belast met de bestrijding van ongedierte en de
gemeentelijke ongediertebestrijders worden uitgenodigd worden in de periode februariapril 1981 gehouden. Een uitnodiging met nadere gegevens wordt t.z.t. nog toegezonden.
Het dagprogramma zal o.m. de volgende onderwerpen omvatten:
10.00 uur Opening
- ongediertebestrijding en de wetgeving
- nieuwe ontwikkelingen inzake bestrijdingsmiddelen
- diverse aspecten van de ratten- en muizenbestrijding
- insektenplagen in gebouwen.
Beëindiging ca. 16.00 uur. Aan de deelneming zijn behalve reis- en verblijfkosten der
deelnemers geen verdere kosten verbonden.
Ten aanzien van de genoemde onderwerpen is gebleken, dat de (wijze van) uitvoering van
de ongediertebestrijding o.m. berust op beleidsbeslissingen op het niveau van midden- of
topkader. Wij nodigen daarom alle gemeentelijke ongediertebestrijders in de betrokken
provincies èn hun afdelingshoofden of hoofden van dienst uit aan een contactdag deel te
nemen. Een ieder is natuurlijk vrij die contactdag bij te wonen die hem het beste uitkomt.
Ook al woont men in een andere provincie, dan hoeft dit geen beletsel te zijn. Uw aller
komst wordt door onze afdeling zeer op prijs gesteld.
Schema 1981
( om alvast te noteren)

Provincie
Groningen

donderdag 19 februari 1981 in de bovenzaal van congrescentrum "Het
Tehuis", Lutke Nieuwstraat 13, Groningen.

Friesland

donderdag 5 maart 1981 in Restaurant "Onder de Luifel", Stationsweg 6 te Leeuwarden.
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Gelderland

donderdag 12 maart 1981 in Cultureel Centrum "De Coehoorn",
Grote zaal, Coehoornstraat 11 te Arnhem.

Drenthe

donderdag 19 maart 1981 in Café-Restaurant "Bellevue" / Tuinzaal,
Nassaulaan 30 te Assen.

Overijssel

donderdag 2 april 1981 in stadsschouwburg " Odeon", Blijmarkt 25
te Zwolle.

Noord-Holland

donderdag 9 april 1981 in Wibauthuis, Grote zaal (Dienst Bouw- en
Woningtoezicht). Wibautstraat 3 te Amsterdam.

Wij hopen velen van u te mogen begroeten.
Afdeling Bestrijding van Ongedierte.

Top 20
van de Afdeling Bestrijding van Ongedierte
Meest voorkomende insekten en mijten in 1979

De grote toename van aantallen insektenklachten in 1978 en 1979 kan duidelijk worden
toegeschreven aan het effect van de uitzendingen van de "Ongediertespot" op de televisie,
waarin de aandacht werd gevestigd op de mogelijkheid problemen met ratten, kakkerlakken en faraomieren te melden aan de Afdeling Bestrijding van Ongedierte te
Wageningen.
Bij de Duitse kakkerlakken was in 1977 het aantal meldingen 7,8 per maand. In de periode
februa ri-december 1978 was het gemiddelde 11,0 per maand en door de 78 meldingen in de
maand januari is het gemiddelde voor 1978 17,75 per maand.
In 1979 was wederom in januari naar aanleiding van de TV-spot een (zij het geringere) piek
te zien. Eén derde van het totaal aantal meldingen van 1979 kwam in januari. Gemiddeld
kwamen in dat jaar 16,5 meldingen per maand binnen. Van het totaal aantal kakkerlakkensoorten was de verdeling: Duitse kakkerlak 78%, Oosterse kakkerlak 9%, bruinbandkakkerlak 4%, overige kakkerlakken 9%.
T.o.v. 1978 een % toename van de bruinbandkakkerlak en de overige kakkerlakken (vgl.
Duitse kakkerlak 82%, Oosterse kakkerlak 14%, overige 5%). Een illustratie van het belang
van een juiste vaststelling van de soort.
Bij de faraomieren was bijna een soortgelijk verloop te zien. In 1978 was er in de periode
februari-december een gemiddelde van 5,9 per maand. In januari was de piek; jaargemiddelde 9, 75 per maand. 1979 geeft een minder spectaculair beeld te zien met een
gemiddelde van 6,0 per maand en een vrij vlakke statistiek, waarbij de eerste drie maanden
bijna gelijke aantallen meldingen laten zien.
De meeste aanvragen om advies betroffen de wespen. In de winter worden wel adviezen
gegeven inzake bestrijding, meestal om in de komende zomer een plaag te voorkomen. De
meeste klachten bereiken ons in de zomer. ongeveer vanaf juli en de meeste in augustus.
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Sinds 1975 schommelde het totaal aantal meldingen rond de 100, doch in 1979 was het
aantal meldingen dubbel zoveel, met name omstreeks half augustus. Ook in de eerste helft
van september werden nog veel meldingen ontvangen.
Van stofluizen viel, behalve de toeneming van 20% t.o.v. 1978 op, dat de klachten nogal
hardnekkig waren, ondanks pogingen van bewoners om te ventileren en/ of droog te
stoken. Enerzijds kan dit hebben gelegen aan de nogal natte zomer waarin het net niet koud
genoeg was om de kachel aan te steken, doch ook was een aantal klachten terug te voeren
tot het moeilijk te veranderen micro-klimaat dat de dieren in staat stelt zich te handhaven
b.v. een vochtabsorberende vloerbedekking op een nieuwe betonnen vloer. Het vocht in het
beton blijft gedurende vrij lange tijd nog afdampen.
Het aantal vlooien-klachten dat onze afdeling bereikt neemt sinds 1977 gestadig af, resp.
116 ('77), 72 ('78) en 62 ('79). Het betrof dan de kattevlo, voorzover ze waren opgestuurd.
Van de telefonisch afgehandelde klachten werd aangenomen, dat het eveneens om de
kattevlo ging. Bij deze telefonische meldingen werd uitsluitend advies verstrekt indien kat
en / of hond zich in de woning bevonden. Zodra er sprake was van andere huisdieren, werd
een monster gevraagd, evenals in gevallen waar geen huisdieren (meer) aanwezig waren, of
als de vlooien b.v. uitsluitend op zolder voorkwamen; deze laatste bleken dan veelal na
determinatie vogelvlooien te zijn. Vogelvlooien kunnen o.a. voorkomen in vogelnesten en
vandaar uit soms woningen binnendringen. In huis kunnen ze zich niet lang handhaven.
Het opruimen van de vogelnesten is de aangewezen methode om binnendringen van deze
vlooien te voorkomen. Het plaatsen van b.v. ,,proppen" kippengaas voorkomt hernieuwde
nestbouw.
Een flinke stijging was waar te nemen bij de klachten over houtaantastende insekten. De
huisboktor ( Hylom1pes bajulus L.) en de houtworm (Anobium punc1allm1 Deg.) die zich
in het hout van dakbeschot, dakbalken of vloerdelen hebben gevestigd , dienen met een zgn.
curatief bestrijdingsmiddel te worden verdelgd. De veranderlijke boktor (Phymatodes
1estaceus L.) daarentegen is een vrij onschuldig dier, dat in de woning geen schade aanricht.
Vaak kan het verband met open haard hout worden gelegd.
Een steeds vaker gesignaleerde kever, die uitsluitend in verband kan worden gebracht met
planten en plantenaarde, is de gegroefde lapsnuittor ( 01iorrhynchus sulcatus F.). De
donkere, traag lopende kevers doen binnenshuis wel schade aan planten door hun vreterij
aan de bladeren. De larven zitten meestal in recentelijk aangebrachte potgrond. Ook
komen ze wel in grote aantallen mee met tuinaarde. De uit de grond komende kevers
komen in zomer en nazomer via allerlei openingen b.v. bij ramen de woning binnen. Zij zijn
vrij eenvoudig weg te vangen.
Bij het optreden van het zilvervisje (LRpisma saccharina L.) moet men er altijd op bedacht
zijn of men niet met ovenvisjes ( Thermobia domes1ica Packard) te maken heeft. Bij
voorbeeld in een flatgebouw met cv waar men de diertjes niet signaleert in de "natte unit"
badkamer / toilet / keuken, doch in woon- of slaapkamer. De aanwezigheid kan dan soms
zeer hardnekkig zijn, niet alleen bij de "klager", doch ook wel in aangrenzende woningen.
Ook de klachten van overlast door vogelmijten kunnen vaak evenals die van vogelvlooien
worden teruggevoerd tot de aanwezigheid van vogelnesten onder de dakpannen of tegen de
woning aan. Nadat de vogels het nest hebben verlaten, zoeken de mijten een nieuwe
gastheer en belanden dan in de woning.
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