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Uitdaging
Ik realiseer me dat er nog wel meer
aandachtspunten zijn te bedenken. Aanvullingen vanuit de praktijk zijn welkom.
Verder hoop ik dat het voor iedereen die
zich met de bestrijding van dierplagen
bezig houdt een uitdaging is om het
gebruik van bestrijdingsmiddelen en de
gebruikte hoeveelheid bestrijdings-

middelen te doen te verminderen. Het is
dus zaak om nog eens kritisch de eigen
organisatie te bezien om te bepalen of er
nog winst valt te behalen op dit terrein. Ik
ben er van overtuigd dat het in veel
gevallen mogelijk is en wens u hierbij veel
succes.
P.C. Groebe

UIT DE
BUITENDIENST
voerkistjes van lokaas voorzien

HUISMUISBESTRIJDING IN GROTE
PLUIMVEEBEDRIJVEN VEREIST
DEGELIJKE AANPAK

Summary
House mouse control in large poultryhouses is a thorough job. In this casehistory 300 kilos of bromadiolon-based
bait du ring 10 weeks and 200 ki los of
difethialon-based bait during another
12 weeks were necessary to perform the
operation.

Grote populaties
Door de Veterinaire Inspectie werd aan
de afdeling Bestrijding van Dierplagen
gevraagd om een legkippenbedrijf te
bezoeken ter advisering bij de bestrijding
van huismuizen.
Na voorafgaand onderzoek door de
Veterinaire Inspectie werd een
Salmonella-besmetting en de verspreiding
hiervan, in relatie gebracht met de
aanwezigheid van een groot aantal
huismuizen.
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Ter plaatse werd mij al snel duidelijk dat
het niet ging om een alledaags probleem;
een omvangrijke populatie huismuizen
werd aangetroffen in een 3-tal deep-pitstallen elk met een vloeroppervlak van
3750 m 2 en in aanpalende
sorteerruimten. De binnenwanden van de
afzonderlijke stallen waren met Dupanelplaten geïsoleerd en boden een ideale
nestelgelegenheid aan de huismuizen.
Met alle respect voor de goede
bedoelingen van de pluimveehouder
moest worden vastgesteld dat de
getroffen bestrijdingsmaatregelen
volslagen ontoereikend waren. Uit het
gesprek werd mij al snel duidelijk dat alle
in de handel verkrijgbare lokazen waren
beproefd en de te verwachten vraag werd
dan ook gesteld:
"Wat is het beste middel om muizen te
bestrijden?". Het antwoord was dat vrijwel
alle rodenticiden toegelaten voor de
bestrijding van huismuizen afdoende zijn
als er op de juiste plaatsen voldoende
voerplaatsen zijn ingericht en er tevens
doelmatige controle en verversing van het
in voerkisten uitgezette lokaas
plaatsvindt.
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voerkist op geschikte locatie

voerkist in pluimveestal
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1
280 voerkisten

Vervolgens werd het volgende
geadviseerd:
- verwijderen van uitwerpselen,
knaagsel en alle oude lokaasresten
- aanschaffen van ± 250 degelijke
houten voerkistjes
- bestrijding starten met Super Caid
Haverkorrels (7830 N) , actieve stof
bromadiolon
- voldoende tijdsduur reserveren voor
dagelijkse controles.
Het advies werd correct opgevolgd en
enkele weken later werden 280 voerkisten geplaatst met bromadiolon-lokaas.
Gedurende een periode van 10 weken
werd ± 300 kg bromadiolon-lokaas
opgenomen met als zichtbaar resultaat,
veel dode huismuizen. In deze periode
werden vrijwel dagelijks voerplaatscontroles uitgevoerd en werd het lokaas
ververst.

Het kon niet bij voorbaat worden uitgesloten dat verminderde gevoeligheid
voor bromadiolon zich zou aandienen.
Om deze reden werd na 10 weken
overgeschakeld op gebruik van lokaas
met als actieve stof difethialon.
Over een volgende periode van ca.
3 maanden werd door huismuizen een
hoeveelheid van ± 200 kg difethialonlokaas opgenomen, waarmee de
bestrijding kon worden afgerond.
Om de behaalde resultaten te
bestendigen werd door mij bij het
afsluitende bezoek geadviseerd de
voerplaatscontroles wekelijks voort te
zetten en onvergiftigde gepelde haver aan
te bieden om de eventuele aanwezigheid
van huismuizen vroegtijdig te kunnen
signaleren. Bij eventuele opname is dan
het vervangen door een geringe
hoeveelheid vergiftigd lokaas van 25-30
gram per voerkist, voldoende om in dat
stadium het geringe aantal muizen te
doden.
H.J.M. Vergoossen

OVERZICHT TOEGELATEN "H"-MIDDELEN
Due to demands for environmental data
several approvals of pesticides were
withdrawn. A list of approved insecticides
for public health and stored products is
given.
Inleiding

In een van de voorgaande nummers van
Dierplagen en Milieu is een overzicht
gegeven van de in Nederland toegelaten
rodenticiden. De reden daarvoor was dat
er op het vlak van de toelating erg veel
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wijzigingen waren opgetreden. Het
overzicht over welke middelen nog wel en
welke niet meer zijn toegelaten dreigt
daardoor te verdwijnen. In het verleden is
met het oog daarop in dit blad iedere keer
een overzicht gegeven van de vervallen
middelen. Dat leek nu niet meer
voldoende. Vandaar dat er deze keer is
gekozen voor een totaal overzicht van
alle insekticiden die in de huishoudsector
zijn toegelaten. Niet opgenomen zijn de
repellents.
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Waarom steeds minder toelatingen?

Er worden steeds vaker toelatingen voor
bestrijdingsmiddelen ingetrokken of ook
niet meer verlengd. Soms komen er nog
enkele middelen bij maar dat gebeurt
toch niet vaak. Een van de redenen
hiervoor is dat de overheid tegenwoordig
eist dat een zeer uitgebreid pakket van
toxiciteits- en deugdelijkheidsgegevens
wordt geleverd. Van de oudere middelen
is naar veel aspecten van de giftigheid
nooit onderzoek gedaan en het zou te
veel geld kosten om dat alsnog te doen.
Daarnaast verlangt de overheid ook nog
geld voor het instandhouden van een
toelating. Jaarlijks moet hiervoor een
bepaald bedrag worden betaald. Als men
dan bedenkt dat het in de hygiëne-sector
veelal gaat om middelen die slechts een
geringe omzet hebben dan valt goed te
begrijpen dat de industrie weinig
interesse heeft om al deze middelen op
de markt te houden.
Steeds minder toelatingen voor
bestrijdingsmiddelen

Oppervlakkig gezien is het vanuit milieuoogpunt gunstig dat steeds meer
middelen van de markt verdwijnen. Ze
kunnen dan ook niet worden toegepast
en dat zou er toe leiden dat het milieu
wordt gespaard. De redenering lijkt
waterdicht, maar is dat toch niet.
Wanneer er steeds minder toelatingen
komen voor bestrijdingsmiddelen dreigt
daardoor ook het gevaar dat er steeds
minder mogelijkheden zijn om te variëren
met middelen uit een andere
toxicologische groep. Bij bijvoorbeeld de
kakkerlakkenbestrijding hebben we daar
in een aantal gevallen dringend behoefte
aan. Doen we dat niet dan lopen we de
kans dat er resistentie ontstaat tegen de
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toegepaste middelen. Als dat gebeurt
zullen de nog wel toegelaten middelen in
steeds grotere hoeveelheden worden
gebruikt in steeds hogere concentraties.
Dat laatste is beslist een gevaar dat ons
milieu bedreigt. Niet voor niets heeft de
Nederlandse Vereniging van Ongediertebestrijdingsbedrijven (NVO) er bij de
overheid op aangedrongen om er op toe
te zien, dat er een pakket middelen
beschikbaar blijft uit verschillende
toxicologische groepen. Dit verzoek van
de NVO ondersteunt de afdeling
Bestrijding van Dierplagen van harte.
Het overzicht

In het overzicht van toegelaten middelen
is van een bestrijdingsmiddel vermeld de
naam van het middel, het toelatingsnummer, de naam van de (belangrijkste)
werkzame stof en de einddatum. Wat de
werkzame stof betreft is het meestal zo
dat er slechts één werkzame stof in het
middel zit. Als dit niet het geval is gaat
het veelal om twee werkzame stoffen.
De einddatum betekent dat er door het
secretariaat van het College voor de
Toelating van Bestrijdingsmiddelen een
datum is gekozen waarop zal worden
nagegaan of er wellicht redenen
aanwezig zijn om wijzigingen aan te
brengen in de toelatingsvoorwaarden. Het
betekent zeker niet dat na die datum het
middel zal komen te vervallen. Veelal
worden dergelijke data min of meer
automatisch verlengd tot het einde van de
"tienjaartermijn" is bereikt. Als dat laatste
het geval is zal de aanvrager een nieuwe
toelating voor het betreffende middel
moeten aanvragen.
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