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werkzame stoffen cyfluthrin, deltamethrin,
permethrin, chloorpyrifos en propoxur.
Resultaten van het onderzoek
Voor de drie synthetische pyrethroïden
cyfluthrin, deltamethrin en permethrin
vertoonden de beide "wilde" stammen
een zeer sterk verminderde gevoeligheid.
In de omschreven proefopzet kwam het
voor dat de "wilde" stammen bij een
tienvoudige dosering van zowel
deltamethrin als cyfluthrin langer dan
24 uur overleefden. In de praktijk kunnen
andere resultaten worden verkregen als
de kakkerlakken gedurende een langere
tijd worden blootgesteld aan het
bestrijdingsmiddel. Toch geven deze
resultaten wel aan dat slechte resultaten
van de bestrijdingsacties in de praktijk te
wijten kunnen zijn aan sterk verminderde
gevoeligheid. Voor permethrin zijn beide
"wilde" stammen iets gevoeliger: 50%
sterfte bij de drievoudige en 100% bij de
tienvoudige dosering.
Voor propoxur wordt in de beide "wilde"
stammen een verminderde gevoeligheid
gevonden. De praktijkdosering overleven
ze voor bijna 90%. De drievoudige
dosering geeft bij de ene stam ca. 30%
en bij de andere stam 100% sterfte. Met
de tienvoudige dosering worden vrijwel
alle dieren gedood.
Chloorpyrifos blijkt in deze opzet voor
beide "wilde" stammen in alle doseringen
100% sterfte op te leveren.
Gevolgen voor bestrijdingen
in de praktijk
Het onderzoek geeft duidelijk aan dat in
de praktijk bij de duitse kakkerlak
rekening gehouden moet worden met een
verminderde gevoeligheid voor
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Naar het oordeel van de afdeling
Bestrijding van Dierplagen dient mede uit
milieuoogpunt de toepassing van
chloorpyrifos niet op voorhand plaats te
vinden en beperkt te blijven tot die
objecten waar duidelijk gebleken is dat de
bestrijding met andere werkzame stoffen
op moeilijkheden stuit. In de meeste
gevallen kan van een met cyfluthrin,
deltamethrin of permethrin uitgevoerde
bestrijding van kakkerlakken een afdoend
resultaat worden verwacht. Ook zullen
nieuwe toegelaten middelen met andere
werkzame stoffen bij de beroepsmatige
bestrijding kunnen worden ingezet.
Het optimaal organiseren van een uit te
voeren bestrijdingsactie blijft van

bepaalde insekticiden. Toch kan uit het
onderzoek niet worden afgeleid dat
bestrijdingen met de werkzame stoffen
cyfluthrin of deltamethrin geen 100%
resultaat kunnen opleveren. In de eerste
plaats behoeft de situatie niet op alle
objecten met kakkerlakken even
dramatisch te zijn als op de plaatsen
waar de voor het onderzoek gebruikte
stammen werden verzameld. In de
tweede plaats zal in de praktijk door een
langere blootstellingsduur waarschijnlijk
een beter resultaat worden bereikt.
Wel zal men, als er in de praktijk slechte
bestrijdingsresultaten optreden, zich
moeten realiseren dat verminderde
gevoeligheid daarbij een rol kan spelen.
Het is dan zaak om bij een vervolgactie
een andere werkzame stof te gebruiken
en dan wel bij voorkeur een werkzame
stof die behoort tot een andere
toxicologische groep. Door het wisselen
van werkzame stoffen zal de ontwikkeling
van resistentie worden vertraagd. In geen
geval zal men moeten gaan werken met
cocktails waarin zich vertegenwoordigers
uit verschillende toxicologische groepen
bevinden. Zou er tegen een dergelijke
cocktail namelijk uiteindelijk ook
resistentie ontstaan dan kan men geen
gebruik meer maken van de afzonderlijke
werkzame stoffen waaruit de "cocktail" is
samengesteld.
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De afdeling Bestrijding van Dierplagen wil
graag op de hoogte worden gesteld van
de problemen die zich bij de
beroepsmatige bestrijding van
kakkerlakken voordoen. Als we de
ontwikkeling van resistentie willen
tegengaan, zal het noodzakelijk zijn om in
te grijpen, voordat de situatie uit de hand
dreigt te lopen.
J.T. de Jonge

(SUB)TROPISCHE DIERPLAGEN
Summary
In The Netherlands an increasing number
of buildings such as swimming-pools,
zoos and glass-houses are being
equipped with "tropical gardens". The
high temperatures, maintained in these
buildings, contribute to a perfect habitat
lor insects originating trom (sub)tropical
regions. In this article a review is given of
the various insects a Pest Control Officer
can come across. Furthermore the
circumstances are in these areas ideal
also tor a few native pests such as fleas
and small mammals such as rats, mice
and shrew-mice.

100% Dekking
Als er ondanks een bestrijdingsactie toch
weer kakkerlakken voorkomen, zal de
eerste vraag moeten zijn of alle
schuilplaatsen werden behandeld. Als er
weigeraars zijn is een spuitactie uiteraard
zinloos. Maar ook als iedereen meewerkt
kunnen onverwachte schuilplaatsen
zoals betimmeringen of holle tafelpoten
voor verrassingen zorgen.

essentieel belang voor het behalen van
een volledig resultaat. Dit geldt ook met
het oog op het voorkomen van problemen
met resistentie.

DIERPLAGEN IN EN OM TROPISCHE
ZWEMBADEN, BUNGALOWPARKEN,
DIERENTUINEN EN TROPISCHE KASSEN
VAN BOTANISCHE TUINEN.

-

Met enige regelmaat worden door de
Dierplagen en Milieu, 42 (4) 1_994

afdeling Bestrijding van Dierplagen
meldingen ontvangen over het optreden
van plaagdieren in zwembaden,
bungalowparken, tropische kassen en
dierentuinen. Het aanbrengen van
tropische planten in deze objecten brengt
een extra risico met zich mee, omdat
daarmee tevens import van
(sub)tropische insekten kan plaatsvinden.
De bestrijding daarvan is veelal niet
eenvoudig. In dit artikel wil ik ingaan op
de manier van wering en bestrijding van
enkele diersoorten in verschillende
situaties. Het gaat daarbij nier om de
"landbouwinsekten" omdat de Afdeling
geen bemoeienis heeft met plantenbeschadigers, maar om insekten of
andere diersoorten die anderszins in
gebouwen nestelen en daar schade of
hinder veroorzaken.
Nederland kent een groot aantal
zwembaden. In deze inrichtingen worden
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hoge eisen aan de hygiëne gesteld. Het
voorkomen van plaagdieren wordt niet
wenselijk geacht, zeker niet als dat leidt
tot een dierplaag. De voornaamste
problemen die zich voordoen in
zwembaden betreffen duitse en oosterse
kakkerlakken, huiskrekels en tuinmieren.
Als er tropisch gerecreëerd wordt, dan
worden geregeld soorten gemeld die hun
nesten of schuilplaatsen in de grond of in
de bakken met tropische planten maken.
Als ze eenmaal in het object zijn
ingeburgerd kan het voorkomen dat de
betrokken soort ook naar andere plaatsen
wordt overgebracht. We denken in deze
gevallen vooral aan de australische
(Periplaneta australasiae F.) en de
surinaamse kakkerlak (Pycnoscelus
~
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australische kakkerlak
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Behoudens een drietal soorten kakkerlakken dat in Nederland van nature in bos
en hei voorkomt, kennen we een aantal
soorten dat via "import" gebouwen
binnenkomt. Deze soorten zijn in de loop
der tijd via het handelsverkeer over de
gehele aardbol verspreid en komen onder
onze klimatologische omstandigheden
eigenlijk alleen maar in gebouwen voor.
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Kakkerlakken

tussen sponningen van deuren
(kleedhokjes), achter de motoren van
koelkasten en diepvriezers en ook in de
openingen van de zogenaamde "open
wanden". Sommige zwembaden hebben
ter decoratie een muur van stenen met
veel openingen. Afhankelijk van de wijze
van bevestiging kunnen zich in en achter
deze stenen vele schuilplaatsen
bevinden. In dierentuinen wordt de duitse
kakkerlak wel in dierenverblijven
aangetroffen, alsmede in de keukentjes
waar de maaltijden voor de dieren
worden bereid.

surinaamse kakkerlak

urinamensis L.) en aan enkele
~ieresoorten zoals Plagiolepis pygmaea
Latreil/e, Tetramorium bicarinatum
Nylander en Hypoponera punctatissima
Roger.
Deze kakkerlak- en mieresoorten treffen
we ook aan in de tropische en
subtropische gedeelten van botanische
tuinen en van dierentuinen en elk
daarvan vereist zijn eigen aanpak.
Voordat een bestrijding wordt overwogen,
dient een determinatie te worden
uitgevoerd door een insektendeskundige.
In recreatiewoningen waar mensen met
hun huisdieren verblijven kan het
voorkomen dat zich een plaag ontwikkelt
van honde- of kattevlooien. Als vogels
kans zien om onder de pannen te
nestelen of als er een nestkast tegen de
muur van het gebouw hangt, dan kunnen
onder bepaalde omstandigheden
vogelvlooien de recreatiewoning
binnendringen.
Omdat veel van de bedoelde objecten in
het buitengebied zijn gelegen wordt ook
aandacht besteed aan het voorkomen
van problemen met bruine ratten en
huismuizen, bosmuizen en spitsmuizen.
Dierplagen en Milieu, 42 (4) 1994

duitse kakkerlak
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De duitse kakkerlak (Blattella germanica
L.) is de meest voorkomende kakkerlaksoort in Nederland. Via transporten kan
de soort naar andere gebouwen worden
meegenomen. In zwembaden worden de
grootste aantallen meestal gevonden in
de kleedruimten en overige aangrenzende ruimten, maar ook wel in het
restaurant- of bargedeelte. De duitse
kakkerlak is evenals de andere
kakkerlaksoorten lichtschuw en houdt van
donkere plaatsen waar de relatieve
luchtvochtigheid hoog is. Dat laatste is in
zwembaden altijd het geval. Schuilplaatsen van deze soort vinden we
Dierplagen en Milieu, 42 (4) 1994

huiskrekel

De oosterse kakkerlak (Blatta orientalis
L.) is evenals de huiskrekel (Acheta
domestica L.) wat minder gebonden aan
een hoge luchtvochtigheid dan
voornoemde soort. Deze beide soorten
treffen we in zwembaden voornamelijk
aan in de kruipruimten en kelderruimten
waar het warmwaterleidingsysteem
doorheen loopt. Voor deze soorten geldt
dan ook dat bij de uitvoering van een
bestrijding speciale aandacht aan de
kelderverdiepingen en kruipruimten moet
111
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worden geschonken.
De australische kakkerlak (Periplaneta
australasiae F.) is een soort die zich
deels in de grond ontwikkelt, maar die
zich in belangrijke mate ook in bomen en
struiken ophoudt. Eipakketten worden
dan ook vaak achter loszittende schors
van bomen en struiken gevonden.
De surinaamse kakkerlak (Pycnoscelus
surinamensis L.) is een echte
grondkakkerlak. Zij kan zich ontwikkelen
in de bodem van tropische kassen, maar
ziet ook kans tot ontwikkeling te komen in
wat grotere bloembakken.
Transport van australische en
surinaamse kakkerlakken vindt
ongetwijfeld met het groenmateriaal
plaats. Gezien de omstandigheden ter
plaatse in kassen en dierentuinen is het
meestal niet mogelijk om met vloeibare
insekticiden een bestrijding uit te voeren.
De weg die voornamelijk openstaat is het
permanent wegvangen met behulp van
vangpotten en lijmvallen. Deze techniek
dient nog te worden vervolmaakt. Het
blijkt met vangsttechnieken wel mogelijk
om de populatie kakkerlakken op een
laag niveau te houden, doch geheel
wegvangen is een moeizame
aangelegenheid. Nadeel van deze
technieken is bovendien dat er bijzonder
veel mensuren mee gemoeid zijn.
Sinds enige tijd is er een lokaas op de
markt toegelaten met de werkzame stof
hydramethylnon. Hiermee is nog geen
ervaring opgedaan in situaties als deze.

mieren hebben hun nesten buiten of zij
hebben hun nestplaats in het gebouw,
bijvoorbeeld onder een bodemplaat die
direct op het zand is gelegen. In het
eerste geval, bij ernstige overlast, dient
uitvoering van de bestrijding altijd buiten
plaats te vinden. De bestrijding van
mieren verloopt vrijwel altijd succesvol als
deze zo dicht mogelijk bij de
nestelgelegenheid wordt uitgevoerd. Bij
onbereikbare nesten kan pas na een
gedegen onderzoek worden vastgesteld
welke werings- of bestrijdingsmaatregelen moeten worden genomen.
Anders ligt het bij de mieresoorten van
tropische of subtropische oorsprong. De
wijze van bestrijden geschiedt in
tropische situaties bij voorkeur met
lokazen. Van faraomieren (Monomorium
pharaonis L.) is bekend dat zij goed
opnemen van lokaas van gemalen
runderlever of van lokaas dat bestaat uit
een mengsel van pindakaas en honing.
Dat geldt niet voor alle mieresoorten van
tropische of subtropische origine. Soms is
het noodzakelijk om in het betrokken
object een lokaaskeuzeproef uit te
voeren. Het meest aantrekkelijke lokaas
kan dan worden gemengd met
methopreen of chloordecone. Eén en
ander is sterk afhankelijk van de
omstandigheden ter plaatse. Wel blijkt
dat, met name bij een groot aanbod van
voedsel zoals in dierentuinen, een
bestrijding van (sub)tropische mieren
bijzonder moeizaam kan verlopen.

miauwende katten voor de tijdelijke
bewoners zonder huisdier wil beperken
en deels om te voorkomen dat in alle
bungalows problemen met plaagdieren
kunnen ontstaan.
We hebben het dan over de hinder die
kan ontstaan door vlooien. Hoewel menig
honde- of kattebezitter zal proberen een
vlooienplaag te voorkomen, zal hij niet
tegen kunnen gaan dat er ook enkele
vlooien vakantie zullen vieren. Bestaat er
een plaag, dan kan op de gebruikelijke
wijze een bestrijding worden uitgevoerd.
Het is beslist niet noodzakelijk om, zodra
een huisdierbezitter zijn vakantiewoning
heeft verlaten, deze woning standaard
een behandeling tegen vlooien te geven
o.a. omdat de toegepaste middelen 6 à 8
weken werkzaam zijn.
Met goed stofzuigen kom je ook een heel
eind.
Met vogelvlooien (Ceratophyl/us sp.) ligt
het probleem iets anders. Bij het
aantreffen van deze soort zal het in elk
geval nodig zijn de vogelnesten waar zij
uit afkomstig zijn te verwijderen. Deze
maatregel kan worden aangevuld met de
toepassing van een vloeibaar insekticide
in de betrokken ruimte en op en rond de
nestelplaats van de vogels. Als siervogels
in volières belaagd worden door
plaagdieren, zal een determinatie moeten
uitwijzen of het om een bepaalde
vlooiesoort gaat, of dat het wellicht een
mijtesoort betreft.

verschillende oorzaken worden
aangetrokken. Voorwaarde voor hun
aanwezigheid is voldoende
nestelgelegenheid en voldoende voedsel.
Met betrekking tot de hygiënische
weringsaspecten moet dan vooral
aandacht worden besteed aan de afvoer
van afval, het niet overmatig voeren van
de vissen in waterpartijen en het
voedselaanbod dat door hengelaars
wordt achtergelaten.

Zoogdieren
Vlooien

Mieren
Van de tuinmieren is de zwartbruine
wegmier (Lasius niger L.) de soort die het
vaakst wordt gemeld. Er zijn twee
mogelijkheden die bij het signaleren van
deze soort voor de hand liggen: de
112

In bungalowparken heeft men de
gewoonte om mensen die hun huisdier
mee op vakantie nemen in een aantal
vaste bungalows onder te brengen. Dit
wordt deels gedaan omdat men de
overlast door blaffende honden en
Dierplagen en Milieu, 42 (4) 1994

Tot slot de zoogdieren. Als het gaat om
bruine ratten (Rattus norvegicus
Berkenhout) in vakantiewoningen, dan zal
er vrijwel zeker een probleem met de
riolering zijn. Dit dient zo spoedig
mogelijk te worden verholpen. Ratten op
het buitenterrein kunnen door
Dierplagen en Milieu, 42 (4) 19,94
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Summary
From the report "Maatwerk voor mens en
milieu" of the Management of the
Directorate tor the Environment, the
Pesticides Department, two interesting
items are selected. Namely the policy
dealing with methylbromide and the socalled "household pesticides".

,

Met een brief van 31 maart 1994 bood de
Minister van VROM, J.G.M. Alders aan
de voorzitter van de Tweede Kamer het
rapport "Maatwerk voor mens en milieu"
aan. De ondertitel luidt "Op weg naar een
meerjarenplan voor bestrijdingsmiddelen
buiten de landbouw". Het is een
voortgangsrapportage over het
Meerjarenplan Hygiëne en Materiaalbescherming (MJP-H) en is geschreven
door de Afdel ing Bestrijdingsmiddelen
van de Directie Drinkwater, Water,
Landbouw van het Directoraat Generaal
Milieubeheer.
Dit rapport is een afronding van de eerste
fase op weg naar een volledig meerjarenplan. Het biedt een overzicht van de
stand van zaken en van het lopende
beleid inzake niet-landbouw bestrijdingsmiddelen.

..

, , , bosmuis

De huismuis (Mus musculus L.) en de
bosmuis (Apodemus sy/vaticus L.)
kunnen we op veel plaatsen met een rijke
onderbegroeiing verwachten . Het is aan
te nemen dat vanuit het veld muizen ook
recreatiewoningen binnenkomen, als daar
de mogelijkheid toe bestaat. Dat geldt
ook voor de stank verspreidende
spitsmuizen. Blijven er in de buitenmuur
openingen met een doorsnede van
0 ,5 cm of meer bestaan, dan is het niet
denkbeeldig dat keer op keer kleine
knaagdieren of insekteneters het
betrokken pand binnenkomen. Het
werken met bestrijdingsmiddelen is dan
uit den boze, omdat kan worden volstaan
met het dichten van openingen die na
een nauwkeurig onderzoek kunnen
114

worden gevonden. Omdat in
bungalowparken de meeste bungalows
eenzelfde bouwstijl zullen hebben, is het
mogelijk dat bij een bouwtechnisch
gebrek, dit in alle woningen hetzelfde is.
Als het gebrek is verholpen kan voor de
achtergebleven knaagdieren zonodig het
uitvoeren van een bestrijding worden
overwogen.

Uit dit rapport worden hierna een tweetal
interessante onderwerpen aangegeven.

quarantainebehandelingen voor im- en
export.
Stand van zaken
De problemen rond voorraadbescherming
spitsen zich nagenoeg volledig toe op het
gebruik van methylbromide. De
belangrijkste bezwaren zijn gelegen in de
grote giftigheid van methylbromide voor
de mens en de effecten op de ozonlaag.
In de afgelopen jaren zijn de voorwaarden voor het gebruik aanzienlijk
aangescherpt. Zo geldt er een afstandseis tot woon-, verblijf- en werkruimten
tijdens gassing en ontgassing, en moeten
gassingen vooraf worden gemeld bij de
overheid.
In EU-kader is besloten om het gebruik
van methylbromide in 1995 terug te
dringen tot maximaal het niveau van
1991. In 1998 zal een verdere reductie
van de produktie met 25% moeten zijn
bereikt. Gezien de stand van zaken in
Nederland moet hier worden bezien of
een grotere reductie dan de EU-afspraak
gerealiseerd kan worden. Het
belangrijkste aandachtspunt voor
onderzoek rond voorraadbescherming is
het ontbreken van effectieve
alternatieven.
Prioriteiten en aanpak speerpunt
methylbromide

SECTOR VOORRAADBESCHERMING

Toepassingen
In dit artikel is slechts globaal ingegaan
op de verschillende bestrijdingsmiddelen
en -methodieken, omdat die per soort
sterk verschillen.
A.D. Bode
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Voornamelijk gasvormige- of gasvormende bestrijdingsmiddelen worden
ingezet ter bestrijding van ongedierte in
opslagplaatsen van levensmiddelen en
genotmiddelen met inbegrip van lege
opslagplaatsen, fabrieken (meel, rijst,
e.d.), silo's, scheepsruimen en
Dierplagen en Milieu, 42 (4) 1994

De aanpak van de methylbromide in de
voorraadbescherming is één van de
speerpunten in het beleid voor nietlandbouw bestrijdingsmiddelen. Dit
betekent dat er vooruitlopend op het
MJP-H al in 1995 een geïntegreerd Plan
van Aanpak zal worden opgesteld. Bij
deze planvorming zal aandacht worden
geschonken aan een goede afstemming
van de verschillende beleidsinvalshoeken
115
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