1
6.1 , 81 t/m 88, a, b,c/ bestrijdingsmiddelen
zeer giftige stoffen
6.1., a
5 kg
giftige stoffen
50 kg
6.1., b
stoffen schadelijk voor
6.1., C
100 kg
gezondheid
Voor bestrijdingsmiddelen die vallen
onder de classificatie van brandbare
vloeistoffen is het noodzakelijk te weten
onder welk cijfer en letter de stof wordt
ingedeeld. Aan de hand hiervan is het
dan mogelijk in de tabel van de beperkte
hoeveelheden de hoogst toelaatbare
totale hoeveelheid bruto massa per
transporteenheid vast te stellen.
Wel van kracht blijven de voorschriften
die betrekking hebben op het vervoersdocument, de afzendersverklaring, de
etikettering van de colli, de stuwage en
brandgevaarlijke handelingen, waaronder
het rookverbod valt.
Tevens blijft het voorschrift van
toepassing betreffende het vervoer van
colli met bepaalde gassen in gesloten
voertuigen, dat die voertuigen voorzien
moeten zijn van afdoende ventilatie.
Bovendien geldt dat bij het vervoer van
gassen die voor de ademhalingsorganen
schadelijk zijn of gevaar voor de

gezondheid opleveren en in de stofopsomming onder de letter "t" zijn
vermeld, voor elk bemanningslid altijd
adembeschermingsapparatuur in het
voertuig aanwezig moet zijn.
Bij toepassing van de vrijstellingen dient
het vervoersdocument te worden
aangevuld met de mededeling:
"Vervoer overschrijdt niet de in randnummer 10.011 voorgeschreven
vrijstellingsgrenzen."
Op mijn verzoek werd de tekst van dit
artikel waar nodig gecorrigeerd door de
heer H.J. 't Hart van de Rijksverkeersinspectie van het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat, waarvoor ik zeer
erkentelijk ben.

de situatie met betrekking tot het
bestrijding bezighouden een enquête te
vóórkomen van resistentie bij de duitse
houden. Het oordeel van de professionele
dierplaagbestrijder wordt van groot
kakkerlak (Blattella germanica L.). In de
media werden herhaaldelijk berichten
belang geacht. Dat met de uitslag van de
gepubliceerd als zou het nog nauwelijks
enquête geen keiharde cijfers worden
mogelijk zijn om een goede bestrijding uit
geproduceerd is duidelijk, maar het geeft
te voeren. Het item dat daarbij steeds als
een goede indruk van de ervaringen. Er
hoofdoorzaak voor de slechte resultaten
werden 8 vragen voorgelegd met
naar voren werd gebracht was
betrekking tot de geschetste problematiek.
resistentie. Daarom heeft de Afdeling
De enquête werd beantwoord door de
onderstaande activiteiten ontplooid als .....,-gemeenten Amsterdam, 's-Gravenhage,
"
Rotterdam en Utrecht en door de
ongediertebestrijdingsbedrijven Browin,
ltaliaander, Lamon, Muraka, Protekta en
Rentokil. Wij willen deze gemeenten en
bedrijven voor hun bereidheid om aan de
enquête mee te werken bijzonder
danken.

Antwoorden
H. van Blaaderen.

Literatuur:
- Wet Gevaarlijke Stoffen
- Reglement Gevaarlijke Stoffen
- Reglement vervoer over land van
gevaarlijke stoffen
- Vervoer van gewasbeschermingsmiddelen; uitgave van Nefyto, Den
Haag (070-3514851).

Duitse kakkerlak (Blattella germanica L.)
(foto S. V. 0.)

voorbereiding voor een onderzoek naar
resistentie bij de duitse kakkerlak.

Werkwijze

MINI-ENQUETE RESISTENTIE DUITSE
KAKKERLAKKEN
Summary
An inquiry was held among local
authorities and private companies in
order to get more information on the
present situation with regard to resistance
against insecticides by german
cockroaches. Many reasons were
mentioned for the failure of pest control
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actions, but overall resistance seems to
play a role in no more than 5% of the
cases. Resistance against deltamethrin
seems to be present in several situations.

Inleiding
In het voorjaar van 1993 werd bij de
afdeling Bestrijding van Dierplagen de
behoefte gevoeld om inzicht te krijgen in
Dierplagen en Milieu, 41 (3/4) 1993

Het is bij dierplaagbestrijders over het
algemeen bekend dat resistentie tegen
een bestrijdingsmiddel alleen kan worden
vastgesteld door middel van onderzoek in
het laboratorium. Daartoe moeten eerst
kakkerlakken uit praktijkobjecten worden
gevangen, die vervolgens aan diverse
concentraties van het insekticide worden
blootgesteld. Voor deze aanpak ontbrak
de tijd en voorshands ook de financiën.
Recentelijk werd besloten onder de
grootste gemeenten en de grootste
bedrijven die zich met kakkerlakkenDierplagen en Milieu, 41 (3/4).1993

Bij de verwerking van de uitkomsten van
de vragen van de enquête, hebben wij
ons er toe beperkt om de totalen te
berekenen en door te geven. Dit om de
anonimiteit van de verschillende
instanties te kunnen waarborgen.
1. Op de vraag naar het aantal te
behandelen woningen werd geantwoord dat het hier om ca 30.000
woningen per jaar gaat. Aangenomen
mag worden dat hierin de woningen
waar een nabehandeling moest
worden uitgevoerd, niet dubbel zijn
geteld. Wel kan het natuurlijk zo zijn
dat na een half of driekwart jaar een
woning wederom tegen kakkerlakken
werd behandeld. In die gevallen zal de
woning wederom zijn geteld.
2. De meest toegepaste werkzame
stoffen ter bestrijding van de duitse
kakkerlak zijn de synthetische
pyrethroïden cyfluthrin en
deltamethrin en de organische fosforverbinding chloorpyrifos. In slechts een
miniem deel van de gevallen werd
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AANDACHTSPUNTEN BIJ DE BESTRIJDING
VAN DE KATTEVLO CTENOCEPHALIDES
FELIS BOUCHÉ
ofwel permethrin ofwel propoxur
toegepast. De indruk bestaat dat het
gebruik van chloorpyrifos weer
toeneemt, ten koste van de
synthetische pyrethroïden. Wellicht
speelt hier een vermoeden omtrent het
aanwezig zijn van resistentie mee.
3. Aan de geënqueteerden werd de
vraag voorgelegd in hoeveel gevallen
zij overgingen tot het uitvoeren van
een nabehandeling. Hiermee is
gevraagd naar de bedrijfspolicy in
deze. Getotaliseerd bleek dat in
ongeveer 45 % van de gevallen
standaard een nabehandeling wordt
uitgevoerd.
4. Uit de antwoorden bleek dat men
aanneemt dat in 25 % van de
woningen waar men kakkerlakken
bestrijdt, ondanks een uitgevoerde
nabehandeling, geen 100 % resultaat
werd bereikt. Dit lijkt een vrij hoog
percentage. Een oorzaak hiervoor is
wellicht te vinden in de hierna
volgende antwoorden.
5. Een gebrekkige organisatie van de
bestrijdingsaktie kan het resultaat
negatief beïnvloeden. In 10 % van de
gevallen neemt men aan dat dit er de
oorzaak van is dat geen volledig
resu ltaat werd bereikt.
6. Wanneer bewoners medewerking aan
de bestrijdingsaktie weigeren is dit
natuurlijk een groot probleem. In de
grote steden van ons land waar grote
woonblokken staan komt het veelvuldig voor dat men niet wenst dat
bestrijdingstechnici een bestrijding
uitvoeren. De geënqueteerden
schatten in dat in 30 % van de
gevallen het weigeren van medewerking door bewoners er de
oorzaak van is dat geen volledig
resultaat wordt bereikt.
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7. Resistentie zou ook een oorzaak
kunnen zijn van de slechte resultaten
van een bestrijding. Toch schatten de
genqueteerden in dat in slechts 5 %
van de gevallen waar men in woningen
de duitse kakkerlak bestreed, dit er de
oorzaak van was dat de kakkerlakken
slecht werden bestreden.

Summary
The eradication of cat and dog fleas can
be a tough job. One has to realise that
the sort of floor-covering can influence
the result of the pest control action a
great deal. lt can be necessary to use a
higher concentration of the active
ingredient in the pesticide spray when
e.g. a wooden carpet is treated. In future
the active ingredient methopreen will be
used more widely. Methopreen has a low
mammalion toxicity and it is very effective
in the control of larvae of fleas.

8. Als men dan al resistentie tegen denkt
te komen gaat het in meer dan de helft
van de gevallen om resistentie tegen
de werkzame stof deltamethrin. Men
sluit overigens niet uit dat ook
resistentie ten opzichte van cyfluthrin
en chloorpyrifos bij de bestrijding van
de duitse kakkerlak een rol kunnen
spelen.

Schuilplaatsen

Dat in een aantal gevallen een bestrijding
niet goed verloopt, kan natuurlijk
meerdere oorzaken hebben, dan de
hierboven genoemde. De genoemde
percentages mogen dan ook niet bij
elkaar worden opgeteld.
Van de resultaten van de enquête werd
reeds door ondergetekende verslag
gedaan op het eerste wereldcongres over
insektenbestrijding in en om gebouwen. U
kunt het verslag daarvan vinden in de
"Proceedings of the 1st International
Conference on Insect Pests in the Urban
Environment". Het artikel is getiteld :
"Cockroach control in the Netherlands".
Door de afdeling Bestrijding van Dierplagen werden, met medewerking van de
diensten van enkele grote steden, kakkerlakken verzameld in objecten waar het
optreden van resistentie waarschijnlijk
werd geacht. De kakkerlakken worden in
kweek gehouden ten behoeve van het te
houden resistentieonderzoek in het
laboratorium. Over de uitslag van dit
onderzoek zal zo spoedig mogelijk
worden gepubliceerd.
ir. J.T. de Jonge.
Dierplagen en Milieu, 41 (3/4) 1993

Reeds gedurende enkele jaren duiken in
de bestrijdingspraktijk steeds weer
problemen op bij de bestrijding van met
name de k_attevlo (Ctenocephalides felis
Bouché). Eén van de mogelijke oorzaken
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spelen. Hierbij dient te worden bedacht
dat het een groot verschil uitmaakt of een
bestrijdingsmiddel wordt aangebracht op
een hoogpolig wollen tapijt of op een
linoleumvloer. Het totale oppervlak waar
de larven zich kunnen bevinden is bij een
hoogpolig tapijt namelijk vele malen
groter dan in het geval van een gladde
tegelvloer of iets dergelijks. In een hoogpolig tapijt kunnen de larven bovendien
wegkruipen en wel zodanig dat ze in het
geheel niet met het toegepaste
bestrijdingsmiddel in aanraking komen.
Aangenomen mag worden dat op een
hoogpolig tapijt tenminste 4 x zoveel
spuitvloeistof moet worden aangebracht
dan op een gladde vloer.

Dierverblijfplaatsen
Bij de bestrijding moet vooral worden
gelet op die plaatsen waar de huisdieren
veel verblijven. In en rond de hondemand
of op een bank waar de hond of de kat
vaak ligt. Denk ook aan plaatsen waar het
huisdier regelmatig op of af springt. Daar
bevinden zich namelijk op de vloer vaak
grote aantallen larven. Ze leven daar van
o.a. de uitwerpselen van de volwassen
vlooien. Ook in een slaapkamer kunnen
zich vlooien bevinden, bijvoorbeeld rond
en onder het bed, tenminste als het huisdier wordt toegestaan om daar te
verblijven. Maar ook kunnen zich schuilplaatsen bevinden onder meubels en
achter plinten, in naden en kieren en op
andere donkere plaatsen.

Kattevlo (Ctenocephalides felis Bouché)

Bestrijding

J

van deze problemen zou kunnen zijn dat
de toegepaste middelen niet terecht
komen op de plaats waar de larven van
de kattevlo zich bevinden. De structuur
van in woningen aanwezige vloerbedekkingen zou hierbij een rol kunnen
Dierplagen en Milieu, 41 (3/4} 1993

Door het stofzuigen zullen wellicht niet
alle stadia van de vlooien direct worden
opgezogen. Het stofzuigen moet daarom
wel tenminste om de andere dag en zeer
nauwkeurig worden uitgevoerd. Het
reinigende effect van de stofzuiger kan
81
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