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De bestrijding

Algemeen
De faraomier (Monomorium pharaonis L.) leeft,

van faraomieren

evenals vele andere mieresoorten in staten of

Summary

In deze kolonies wordt de voortplanting verzorgd

kolonies.

door een aantal vruchtbare vrouwelijke indiviI n 1997 chlordecone used in baits

duen, de zgn. koninginnen.

for the control of pharaoh's a nts

Deze verlaten het nest onder normale omstandig-

will no longer be marke t ed, du e to

heden nooit en houden zich uitsluitend bezig met

strict e r regulations . In this article

het leggen van eieren.

methods are discussed using

De verzorging van de larven en de voedselvoorzie-

me t hoprene and hydramethylnon.

ning van het nest geschiedt uitsluitend door de in

T he main proble m n o t being the

grote aantallen aanwezige onvruchtbare vrouwe-

effectiveness, but the capability of

lijke mieren, de zgn. werksters . Het zijn deze, op

the pest cont r ol technician t o

zoek naar voedsel rondzwervende werksters, die
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Mieren van tropische planten
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De werksters zijn bruingeel met een donkerge-

Wering ook effectief tegen ongemak door steenmarter,

kleurde achterlijfspunt en 2,2 - 2,6 mm lang. De
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koninginnen zijn 3,5 - 4,8 mm lang, bruingeel en

Overname van artikelen of gedeelten daarvan slechts na toestemming van de redactie.

ISSN: 0927-4413

42

faraomier

Oie r p l age n en M i li eu, 4 4

(2)

1996

Dierplagen

en

Milieu,

44 (2)

1996

43

hebben een donkergekleurde kop. De mannelijke

plaag zijn en de bewoners tot wanhoop brengen

Slechts in het geval dat de dierplaag wordt ver-

werksters van faraomieren bespoten oppervlak-

mieren zijn zwartbruin met bleekgele poten en

omdat men de faraomieren aantreft in voorraad-

oorzaakt door het gebruik van de woning (Bouw-

ken, naden en kieren mijden en daardoor niet

antennen. Zij zijn gevleugeld en 2,8 - 3,1 mm

kasten, in niet hermetisch afgesloten voorraad-

verordening) zullen de bewoners door B en W

met het toegepaste middel in aanraking komen.

lang.

bussen, op het aanrecht, op honde- en kattevoer,

worden aangeschreven.

Tijdelijk zullen de bewoners of gebruikers van de

De ontwikkeling van ei tot volwassen dier duurt

enz. Ook in bedrijven kunnen ze in grote aantal-

Voor bewoners/eigenaars van aaneengebouwde

behandelde gebouwen geen mieren meer zien,

bij een temperatuur van 27°C en een relatieve

len aanwezig ziJn.

huizen is het noodzakelijk e.e.a. gezamenlijk aan

maar "de garantie" kan worden gegeven dat de

te pakken en tevoren goede afspraken te maken

mieren weer terugkomen.

over de te volgen werkwijze.

Uit dit mierengedrag wordt ook verklaard dat een

luchtvochtigheid van 80%. ca. 1,5 maand. De
levensduur van de werksters kan tot 2 maanden

Voedsel

bestrijding van faraomieren met lokazen niet

bedragen, van de mannelijke dieren 2 - 3 weken

Faraomieren zijn alleseters, al wordt vaak duide-

en van de koninginnen 273 dagen. Gedurende

lijk de voorkeur gegeven aan vlees en vleeswa-

De bouwverordening bevat voorschriften omtrent

plaats kan vinden. als in een periode van

hun leven produceren koninginnen tot 350

ren. Geen van onze levensmiddelen is veilig voor

het gebruik van woningen en andere gebouwen,

8 weken of korter voorafgaand aan de bestrijding

eieren.

de mieren die, doordat ze zo nietig zijn, vaak

bouwwerken en van standplaatsen van woonwa-

met lokazen, vloeibare bestrijdingsmiddelen (bij-

Periodiek zijn in de kolonies ook gevleugelde

door kleine openingen van verpakkingen kunnen

gens, waaronder in elk geval zijn begrepen voor-

voorbeeld tegen kakkerlakken) zijn toegepast. De

vrouwelijke en mannelijke exemplaren aanwezig.

binnendringen. Ook insektenverzamelingen en

schriften m.b.t.:

bestrijder moet zich ervan verzekeren dat toepassing van lokazen succes zal hebben.

insektenkweken worden aangetast.

de reinheid

In ziekenhuizen kunnen zij zeer hinderlijk zijn voor

het bestrijden van schadelijk of hinderlijk

Daar de faraomier van oorsprong uit de tropen

de patiënten, ook omdat zij in de aangelegde ver-

gedierte

afkomstig is, kan zij zich in Nederland alleen in

banden kunnen dringen. In deze inrichtingen kun-

Verblijfplaatsen

•

De lokazen

het verrichten van onderzoek (zie nieuwe

Sinds vele jaren is het een goed gebruik om de

verwarmde gebouwen handhaven.

nen zij trouwens absoluut niet worden getole-

Model Bouwverordening artikelen 7.3.2"

bestrijding van faraomieren en andere (sub)tropi-

Door de geringe afmetingen van het insekt kan

reerd , aangezien zij ziektekiemen kunnen

7.4.1. en 11.4.).

sche mieren met behulp van lokazen uit te voe-

het zich via zeer nauwe, soms nauwelijks zicht-

verslepen en daarmee ook de steriliteit van de

bare spleten en kieren toegang verschaffen tot

instrumenten in gevaar kunnen brengen.

ren . Als er een aantrekkelijk lokaas kan worden
gevonden, zullen de mierenwerksters dit verzame-

BESTRIJDING

len en het als voedsel meenemen naar de nes-

ruimten in muren, achter lambrizeringen en
andere betimmeringen. Ook in meubels en ver-

Waar rekening mee te houden

Verplichtingen

ten. We kunnen er dan zeker van zijn dat het lok-

pakkingsmateriaal kan men de nesten vinden,

Op grond van artikel 14 Woningwet zijn Burge-

Bij de bestrijding van mieren is het voor het beha-

aas door de larven en de koninginnen wordt

waardoor bij verhuizingen verspreiding kan plaats

meester en Wethouders verplicht de eigenaar van

len van een afdoende resultaat noodzakelijk dat

gegeten en dat de bestrijding succes zal hebben.

vinden.

een woning aan te schrijven om dierplagen te

het te gebruiken bestrijdingsmiddel in de nesten

Voor faraomieren werden lokazen bereid van

Zodra faraomieren zich ergens gevestigd hebben

weren of te bestrijden. Dit geschiedt alleen als

wordt gebracht. Hierin zitten immers de koningin-

gemalen runderlever. Andere tropische mieren,

verspreiden ze zich vrij snel naar aangebouwde

anders de nodige activiteiten niet in gang kunnen

nen en hun larven. Doordat de nesten van farao-

zoals de argentijnse mier (/ridomyrmex humilis

panden of door een blok woningen. In centraal

worden gezet.

mieren op zeer verborgen plaatsen kunnen zitten,

Mayr) geven de voorkeur aan een combinatie van

verwarmde flatwoningen eerst in verticale richting

De eigenaar dient de door B & W noodzakelijk

is een behandeling met vloeibare insekticiden

honing met marmelade en een soort als Pheidole

o.m. langs verwarmingsbuizen, daarna in horizon-

geachte werings- en bestrijdingsmaatregelen te

niet mogelijk. Met een dergelijk middel worden de

punctatissima Mayr, een soort zonder Neder-

tale richting. In woningen kunnen ze een ware

(laten) treffen en de kosten daarvan te betalen.

nesten niet bereikt. Bovendien is bekend dat de

landse naam, bleek in een praktijkobject een dui-
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delijke voorkeur te hebben voor lokazen op basis

brachte lokazen door de toepasser te worden ver-

van pindakaas.

wijderd.

chloordecone

methopreen

hy dr a m e t hylnon

faraomieren met deze kant-en-klare lokazen werd

De overheid stelt zich tot doel persistente bestrij-

uitgevoerd, waren binnen enkele dagen verlost

dingsmiddelen van de markt te weren, vanwege

van de faraomieren. De faraomieren liepen goed

het milieubelang. Met de komst van de werkzame

op de lokazen en het middel blijkt een bijzonder

De werkzame stof in bovengenoemde lokazen

De werkzame stof methopreen is een juveniel-hor-

stof hydramethylnon is de verwachting dat de

goede aantrekkingskracht (en werking) op de

was vrijwel altijd chloordecone [Chlordecone Con-

moon-mimeticum. Deze stof zorgt ervoor, dat lar-

enige toelating van het middel chloordecone in

faraomieren te hebben. Daarmee is de werkzame

centrate (toelatingsnummer 6021 N) van B.V.

ven in hun vervellingen blijven steken en dat

1997 (1 februari) zal worden beëindigd.

stof hydramethylnon een prima vervanger voor

Rentokil Services te De Meern] dat uitsluitend

koninginnen van mieren onvruchtbaar worden.

Hydramethylnon [Maxforce Faraomier-lokdoos

chloordecone ter bestrijding van faraomieren

mag worden toegepast door terzake deskundigen.

Deze werkzame stof kan met dezelfde soort loka-

(toelatingsnummer 11635 N) van Hoechst Sche-

gebleken. Ten aanzien van de acceptatie van het

Omdat chloordecone een persistente stof is, dat

zen worden gemengd als bij de bestrijding met

ring Agrevo Nederland B.V. te Haren] is sinds

lokaas door en de werking van de stof ten

wil zeggen een stof die niet afbreekt, maar zich

chloordecone.

enige tijd voor de Nederlandse markt besch ik-

opzichte van andere (sub)tropische mieresoorten

ophoopt in het vetweefsel van dieren en in het

Als het middel methopreen [Pharorid (toelatings-

baar. De praktijkobjecten waar de bestrijding van

zijn nog geen praktijkgegevens bekend.

mi lieu achterblijft, was er een systeem van ver-

nummer 9832 N) van Sandoz B.V. te Brussel]

klaringen van "Geen Bezwaar" in het leven geroe-

wordt gebruikt. kan de bestrijding geruime tijd

pen. Dit systeem gaf de overheid de gelegenheid

duren (ca. 3 - 6 maanden) Door de lange periode

controle uit te oefenen op het gebruik van chloor-

wordt dit middel weinig toegepast.

decone. Er kon worden nagegaan of inventarisa-

Na ongeveer 1 maand beginnen de aantallen mie-

ties correct waren uitgevoerd en of de bestrijder

ren geleidelijk af te nemen. Methopreen mag

zich verzekerd had van de medewerking van alle

eveneens slechts worden toegepast door terzake

betrokkenen. Pas als in het gehele, na inventari-

deskundigen.

satie vastgestelde, verspreidingsgebied van

De methode van bestrijden komt overeen met die

faraomieren een bestrijding kon worden uitge-

van chloordecone, met dit verschil dat metho-

voerd, was men verzekerd van een bestrijding

preenlokazen regelmatig moeten worden ververst

met een afdoend resultaat. In een aantal objec-

om ze aantrekkelijk te houden voor de te bestrij-

ten is achteraf gebleken dat door onvoldoende

den mieresoort. Dat houdt voor de praktijk in dat

medewerking of een niet betrouwbare inventarisa-

er veel arbeidsuren mee gemoeid zijn. De volwas-

tie een herhaling van de bestrijding plaats moest

sen werksters blijven bij toepassing van deze stof

vinden. Dit had dus een verhoogd gebruik van

leven tot zij een natuurlijke dood sterven en dat

chloordecone tot gevolg.

kan wel zes maanden duren. Dit betekent der-

De uitvoering van een bestrijding met chloorde-

halve een langdurige toepassing van middelen en

cone nam in het algemeen een periode van 4 - 6

de langdurige aanwezigheid van mieren, hetgeen

weken in beslag.

voor de bewoners/gebruikers van gebouwen niet

Na afronding van de bestrijding dienen de aange-

altijd even plezierig wordt gevonden.
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Voor het gebruik van hydramethylnon is geen ver-

satie worden uitgevoerd, voordat men tot uitvoe-

kl aring van "Geen Bezwaar" benodigd. Wel is het

ring van de bestrijding kan overgaan . Ook met dit

middel uitsluitend toegelaten voor beroepsmatig

middel is het van het grootste belang dat alle

hoogte brengen van de bestrijdingsmaatregelen die genomen gaan worden
5.

8.

lokazen afvoeren • alle restanten van bestrijdingsmiddelen dienen te worden beschouwd

lokazen plaatsen - in het hele verspreidings-

als gevaarlijk afval. Ook de niet meer te
gebruiken hydramethylnonlokazen moeten op
de voorgeschreven wijze worden afgevoerd.

gebruik. Dat heeft de volgende reden.

betrokkenen, zowel eigenaren van gebouwen als

gebied moeten de lokazen worden aange-

Als bewoners/gebruikers van gebouwen dit

bewoners/gebruikers, hun volledige medewerking

bracht

bestrijdingsmiddel vrij in de handel zouden kun-

geven aan de uitvoering van de bestrijding. De

nen kopen, ligt het voor de hand dat toepassing

bestrijder moet overal toegang kunnen krijgen en

6. controle - na een tot twee weken dient een
controle op het resultaat plaats te vinden
7. lokazen verwijderen - als duidelijk is dat de

van het middel plaats zal vinden zonder dat er

de kosten moeten zijn gedekt.

van enige vorm van inventarisatie sprake is en

Organisatorisch staat de bestrijder dus voor pre-

bestrijding is geslaagd, kunnen de lokazen

bestrijding alleen in het betrokken pand plaats

cies dezelfde problemen als bij de toepassing

worden verwijderd

vindt. Dit betekent, dat die panden na verloop

van lokazen op basis van chloordecone. Dit heeft

van tijd weer door faraomieren zullen worden

te maken met de verborgen leefwijze van de

bezocht vanuit naastliggende aangebouwde pan-

faraomier en andere (sub)tropische mieren die

den. Daardoor zal er weer een bestrijding moeten

met dit middel worden bestreden . De toelating-

plaatsvinden, hetgeen een extra belasting voor

houder claimt een goede werking tegen een acht-

de bewoners en het milieu betekent.

tal soorten van subtropische of tropische oor-

Als aan alle voorwaarden is voldaan, zal
iedereen na afloop van de bestrijdingsactie
tevreden zijn.

A.D. Bode

sprong. Hiertoe behoren de faraomier en de
Eerste indruk positief

argentijnse mier, waarvan met name de eerste

Buitendienstmedewerkers van de Afdeling volg-

soort regelmatig wordt gemeld. Een matige wer-

den de bestrijding van faraomieren met hydra-

king wordt voor drie soorten aangegeven.

methylnon in een drietal objecten. De bestrijding

Voordat tot uitvoering van de bestrijding kan wor-

duurde in deze objecten slechts enkele dagen.

den overgegaan, moet derhalve de volgende

Dit betekent een aanzienlijke verkorting van de

werkwijze worden gevolgd:

bestrijdingsperiode in vergelijking met die bij
toepassing van chloordecone en methopreen. De

1. determinatie - het vaststellen van de naam
van de soort

tijd die voor de voorbereidingen en behandeling
moet worden uitgetrokken blijft uiteraard

2.

inventarisatie - het vaststel len van de verspreiding van de aangetroffen soort binnen

dezelfde.

aaneengesloten bebouwing
Nauwgezethe i d

3.

maken met de eigenaar/eigenaren

bl ij ft nood z aak

Zoals hierboven aangegeven, moet ook bij het
gebruik van hydramethylnonlokazen een inventari-

afspraken maken - (financiële) afspraken

4.

bewoners/gebruikers informeren - door middel van voorlichting betrokkenen op de
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