Dierplaagbestrijding in de vleesindustrie

Uit proefnemingen is gebleken dat het
middel even goed doordringt in droog als
in vochtig hout. Hout dat met het middel
wordt behandeld schijnt nauwelijks te
zwellen of te krimpen.
Voordelen van middelen op
waterbasis
Het grote voordeel van het nieuwe
bestrijdingsmiddel is natuurlijk dat er
geen grote hoeveelheden organische
oplosmiddelen nodig zijn. Dat geeft
tegelijk aan dat het middel veel
gemakkelijker is te vervoeren. Men
behoeft per slot van rekening namelijk
slechts een concentraat te vervoeren, dat
men op de plaats waar de bestrijding
wordt uitgevoerd, kan verdunnen met
water.
Al met al is het concentraat veiliger voor
mens en milieu dan de "oude"
bestrijdingsmiddelen die nog wel
organische oplosmiddelen bevatten. Er
dampen geen organische stoffen meer
af, die schadelijk zijn voor de gezondheid. De spuitnevel mag niet worden
ingeademd, dus tijdens de bestrijdingsactie dient een adembeschermingsapparaat te worden gedragen. Uit

veiligheidsoverwegingen wordt een
ventilatieperiode geadviseerd van 2 uur.
Een met water gemengd middel geeft
minder stank dan de middelen in
organische oplossing en een behandelde
ruimte kan sneller weer in gebruik
worden genomen. Bovendien is het
natuurlijk zo dat een watergedragen
middel veel minder brandgevaarlijk is. Uit
proeven is gebleken dat het middel
deugdelijk is ter bestrijding van alle
houtaantastende insekten. De effectiviteit
is door betere doordringing in bepaalde
gevallen zelfs beter is dan die van de
"oude" middelen.
Conclusie
Met de ontwikkeling van watergedragen
middelen ter bestrijding van
houtaantastende insekten is een
belangrijke stap vooruit gezet bij het
terugdringen van het gebruik van
schadelijke stoffen. Het gebruik van
organische oplosmiddelen wordt hierdoor
teruggedrongen, terwijl het toch gaat om
een uitermate betrouwbaar en effectief
bestrijdingsmiddel.
ir. J.T. de Jonge.

Summary
The Veterinairy lnspection of the
Department of Public Health dictates a
special werking protocol when dealing
with the control of pests in meat-handling
industries. In this article the outline is
given.
Werkinstructie ter wering en
bestrijding van dierplagen in en om
vleesverwerkende bedrijven
De Veterinaire Inspectie van de Volksgezondheid hanteert ten aanzien van de
vleesverwerkende- en vleesbewerkende
bedrijven een werkinstructie ongediertebestrijding.
Bedrijven dienen zich aan deze instructie
te houden. Op hoofdlijnen wordt
aangegeven waaraan de betrokken
bedrijven moeten voldoen.
Was deze werkinstructie oorspronkelijk
uitsluitend bedoeld voor de vleesexporterende bedrijven, thans wordt hij
ook voor bedrijven die alleen op de
binnenlandse markt werkzaam zijn
gehanteerd.
Omdat de afdeling Bestrijding van
Dierplagen door bestrijdingstechnici
regelmatig wordt gevraagd aan te geven
wat de werkinstructie precies inhoudt,
volgt hier een toelichting.

houtaantastende insekten is in deze
bedrijfstak echter niet aan de orde.
Het Wettelijk Gebruiksvoorschrift voor
verreweg de meeste bestrijdingsmiddelen staat uitsluitend curatief
gebruik toe.
2. Aan een te "enthousiast" gebruik van
bestrijdingsmiddelen kleeft een aantal
risico's. Dit ten aanzien van:
a. de volksgezondheid: bijv. het
mogelijk contact met
voedingsmiddelen
b. het milieu: in het NMP wordt
vermindering van het gebruik van
pesticiden gepropageerd.
c. resistentie: knaagdieren of insekten
zijn ongevoelig voor het gebruikte
middel
Wanneer de ernst van de onder 2
genoemde punten wordt ingezien zal de
werkwijze bij de dierplaagbestrijding
(actieve bestrijding) als volgt moeten zijn.
1. Het bedrijfsleven dient zorg te dragen
voor de goede naleving van de
werkinstructie ongediertebestrijding.
2. Signalering van knaagdieren moet
worden uitgevoerd met behulp van
onvergiftigd lokaas.

De voorschriften worden in aangepaste
vorm weergegeven. Enkele van deze
voorschriften zijn ten behoeve van dit
artikel voorzien van een toelichting.

■

1. Volgens het Wettelijk Gebruiksvoorschrift van bestrijdingsmiddelen
mogen deze alleen worden toegepast
als de diersoort waartegen het middel
wordt gebruikt aanwezig is. Een
uitzondering hierop vormen de
middelen tegen houtaantastende
insekten, die ook preventief mogen
worden gebruikt. Bestrijding van
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signaleren van knaagdieren met
onvergiftigd lokaas in voerkist
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plaats te vinden door een goed
opgeleide bestrijdingstechnicus. De
meeste middelen die in de
vleesverwerkende sector worden
gebruikt, zijn voor beroepsmatige
toepassing op de markt toegelaten.
Opgeleide bestrijdingstechnici zijn in
dienst van gemeenten of particuliere
ongediertebestrijd ingsbed rijven.
Eventueel kan gekozen worden voor
het laten opleiden van enkele eigen
personeelsleden. In dat geval kan de
bestrijding in eigen beheer worden
uitgevoerd.
4. Bezoedeling van voedingsmiddelen
(contaminatie) met bestrijdingsmiddelen moet worden voorkomen (in
het algemeen geen ratten en muizen
in de produktieruimten bestrijden).

Signalering van insekten moet worden
uitgevoerd met behulp van lijmvallen,
feromoonvallen en in droge ruimten
met de zogenaamde vliegenlampen.
Toelichting: omdat lokaas ter
bestrijding van knaagdieren te allen
tijde in van de bovenzijde afsluitbare
voerplaatsen moet worden toegepast,
is het noodzakelijk om ook het nog
niet van een werkzame stof voorziene
middel op die wijze toe te passen.
Hiermee wordt tevens bereikt, dat
ratten of muizen reeds wennen aan
het feit dat vaste voerplaatsen
aanwezig zijn.
3. Zodra de aanwezigheid van
ongedierte wordt vastgesteld, moet de
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soort worden bepaald en moet een
daartegen werkzaam bestrijdingsmiddel worden gekozen. De afdeling
Bestrijding van Dierplagen van het
Ministerie VROM te Wageningen
beschikt over een lijst van toegelaten
bestrijdingsmiddelen en werkzame
stoffen.
Toelichting: een keuze moet worden
gemaakt voor een zo weinig mogelijk
giftig middel met een deugdelijke
werking tegen de betrokken diersoort.
Op het etiket van het middel (Wettelijk
Gebruiksvoorschrift en Gebruiksaanwijzing) is aangegeven of het in de
gegeven omstandigheden mag
worden toegepast.
Uitvoering van de bestrijding dient
Dierplagen en Milieu, 43 (2) 1995

Toelichting: het bestrijden met lokazen
in produktieruimten maakt de kans
groter dat contaminatie met
voedingsmiddelen plaats vindt.
Bovendien zullen door het plaatsen
van lokaas ratten en muizen naar de
produktieruimten worden gelokt.
Alleen als dat strikt noodzakelijk is (ter
beoordeling van de bestrijdingstechnicus), kan voor plaatsing van
lokazen in de produktieruimten worden
gekozen. Er moet dan wel rekening
worden gehouden met het feit, dat
deze ruimten over het algemeen zeer"
vochtig zijn en dat zij dagelijks met
een ruime hoeveelheid water en
desinfectiemiddelen worden gereinigd.
Het geplaatste lokaas moet daarom
vochtbestendig of goed tegen vocht
beschermd zijn.
5. Zodra de aanwezige dierplaag is
bestreden, dient het giftige
bestrijdingsmiddel verwijderd te
worden, waarna de signaleringsfase
weer zal moeten worden gestart (zie
punt 2).
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Toelichting: zodra de betrokken
diersoort is bestreden, is de noodzaak
om bestrijdingsmiddelen toe te passen
verdwenen. Als men er zeker van is,
dat het probleem is opgelost, kan men
zonder bezwaar weer overstappen op
de gebruikelijke signaleringsmethoden.
6. Optimale aandacht moet worden
besteed aan bouwtechnische en
hygiënische wering van ongedierte.
Binnen de bedrijfsruimten, waar
opslag en bewerking plaatsvindt, dient
de bestrijding van ongedierte zich bij
voorkeur te beperken tot het plaatsen
van vallen en/of klemmen.
Het gebruik van rodenticiden moet
zoveel mogelijk worden beperkt. De
tijdspanne van toepassing moet zo
kort mogelijk worden gehouden.
Zie ook de toelichting onder 4.
De bouwtechnische wering zal er uit
bestaan dat voorkomen wordt dat
ongewenste diersoorten het pand
kunnen binnenkomen. Voor bruine
ratten dient bijzondere aandacht aan
het rioleringsstelsel te worden
geschonken. Vaak is geconstateerd
dat, wanneer de produktieruimte wordt
schoongespoten, de roosters van de
afvoerputjes worden afgehaald. Ook
het wat grovere restmateriaal wordt
dan via de riolering weggespoeld. Als
het personeel nalaat om na het
schoonmaken de roosters weer terug
te zetten, dan hebben ratten vanuit de
riolering vrije toegang tot de produktieruimten.
In dit kader moet ook worden
nagegaan of in de eindput van de
bedrijfsriolering schuifroosters zijn
geplaatst. Hiermee kan worden voorkomen dat bruine ratten vanuit het
gemeentelijk rioolstelsel de bedrijfsriolering met een bezoek vereren.
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Hantavirus en kleine knaagdieren

1
Met betrekking tot diverse soorten
vliegende insekten kunnen als
weringsmaatregel horren in
raamopeningen worden geplaatst,
vormen flapdeuren bij laadperrons een
barrière en kunnen met name
luchtsluizen in deuropeningen een
goede werende werking hebben.
7. In het bedrijfsregister zullen de
gegevens van signalering en
bestrijding moeten worden vermeld.
De Rijksdienst voor keuring van Vee
en Vlees (RVV) parafeert dit in
verband met hun controle. Bij het
register dient een plattegrond
aanwezig te zijn, met daarop
vermelding van de plaatsen van
bestrijding.
Toelichting: de Veterinaire Inspectie,
maar ook de keurende instanties van
vleesimporterende landen (EG en VS)
willen nagaan welke zorg er door het
bedrijf aan de bestrijding van
dierplagen wordt besteed. Op de

bedoelde plattegrond moet zijn
aangegeven waar de vaste
voerplaatsen voor de signalering en
bestrijding van knaagdieren zijn
geplaatst. Datzelfde geldt voor
lijmvallen en feromoonvallen voor de
signalering van insekten.
In het register moeten de controledata
worden genoteerd.
Als men besluit over te gaan tot het
gebruik van bestrijdingsmiddelen zal
ook vastgelegd moeten worden op
welke datum de bestrijding wordt
uitgevoerd. Vervolgens dienen
merknaam, toelatingsnummer en
werkzame stof(fen) van het betrokken
middel te worden genoteerd, alsmede
de gebruikte hoeveelheid. Dit geldt
ook als er ter bestrijding van bruine
ratten in de inspectieputten van de
riolering een bestrijding wordt
uitgevoerd.

1

Summary

Besmetting via knaagdieren

For pest control technicians operating in
rural and forested areas the occupational
risk exists acquiring hantavirus infections
trom infected rodents.

De hantavirussen vormen een groep van
nauw verwante virussen die door kleine
zoogdieren en met name door knaagdieren kunnen worden overgebracht op
de mens. In Europa komen drie typen
voor: het hantavirus bij de brandmuis
(Apodemus agrarius Pallas) in Centraalen Zuid-Europa, het Seoulvirus bij de
bruine rat (Rattus norvegicus Berkenhout) in havensteden en het
Puumalavirus bij de rosse woelmuis
( Clethrionomys g/areo/us Schreber) in
Noord-, West- en Centraal-Europa.

Belang van onderzoek
In Dierplagen en Milieu van juni 1991
werd door J. Groen en A.D.M.E.
Osterhaus geschreven over hun
onderzoek naar hantavirusinfecties in
Nederland.
Het onderzoek naar hantavirussen in
Nederland is van groot belang voor het
vaststellen van mogelijke beroepsrisico's,
het identificeren van de gastheer van dit
virus en het aanwijzen van mogelijke
endemische gebieden in Nederland.

In Nederland zijn tot nu toe in Twente, in
Midden-Brabant en in Zuid-Limburg
mensen geïnfecteerd geraakt met het
laatstgenoemde type hantavirus. Bij
onderzoek naar de aldaar voorkomende
knaagdieren bleek de rosse woelmuis de

A.D. Bode.
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de bruine rat kan het Seou/virus overbrengen
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