kieren een residu aan waar de insekten na enige tijd mee in contact moeten komen. Een
gering percentage van de diazinon verdampt echter en dat heeft tot gevolg dat er gedurende
enige weken in de lucht van de behandelde ruimte een geringe hoeveelheid diazinon kan
worden aangetroffen. Dit proces van verdamping is het hevigst tijdens en vlak na de
bestrijdingsactie, maar gaat ook daarna in geringere mate verder. In vergelijking met andere
middelen zoals permethrin en deltamethrin, is de verdamping van diazinon relatief gezien
tamelijk hoog.

Wat zijn daarvan de gevolgen?
In de eerste plaats is het voor de mens en zijn huisdieren natuurlijk schadelijk om
gedurende enige weken geringe hoeveelheden van een giftige stof in te ademen.
In de tweede plaats is het ook mogelijk dat in de ruimten opgeslagen levensmiddelen via de
lucht het middel opnemen. Door een z.g. residu-onderzoek werd vastgesteld dat er zelfs na
de voorgeschreven ventilatieperiode te hoge concentraties diazinon in levensmiddelen
terecht kwamen. Er is toen bezien welke groepen in onze samenleving gevaar kunnen lopen
en problemen zouden kunnen krijgen met deze stof. Dan wordt in de eerste plaats gelet op
kinderen, zieken en bejaarden. Als dan bovendien bedacht wordt dat er in een gemiddeld
voedingspakket altijd al een geringe hoeveelheid diazinon kan zitten en als ook wordt
bedacht dat er minder giftige en dus veiliger alternatieven zijn, dan is het niet moeilijk te
begrijpen dat de wetgever het gebruik van diazinon in woningen, grootkeukens, e.d. heeft
verboden .

Wat zijn de alternatieven?*

bestaat zich te verzekeren van toezending van gewijzigde en/ of aanvullende tekstbladen.
Daarbij worden de herziene sy llabi van het cursusjaar 1982-1983 als uitgangspunt
genomen. Indien men zich wil abonneren op de wijzigingsbladen, dient men derhalve wèl
de in september 1982 verschijnende nieuwe syllabi aan te schaffen. Het Bestuur besloot
bovendien tot uitgave van een "Handboek S.V.O." naast de A- en 8-syllabi. In dit
losbladige handboek worden ca. 50 veel voorkomende d iersoorten in kleur afgebeeld met
op de daartegenoverliggende pagina's praktij kgerichte gegeve ns o.m. betreffende bestrijdings- en weringsmaatregelen.
De teksten zijn een verkorte weergave van de cursusstof uit de A-syllabus, afgedrukt op
half formaat (A-5), waardoor een zeer nuttig en handzaam naslagwerk is ontstaan.
De kosten verbonden aan één en ander zijn mo menteel:
A-syllabus 1982: f 75,- + verzendkosten;
8-syllabus 1982:
f 50, - + verzendkosten;
Handboek S.V.O.: f 50,- + verzendkosten.
Wijzigings- en aanvullingsbladen vanaf september 1983: f 0, 50 per pagina + verzendkosten. Bestellingen schriftel ij k in te die nen bij: Secretariaat S.V. 0., Ce ramstraat 6, 5013
88 Tilburg.
Door onze afdeling zeer aanbevolen.

DE BEDWANTS (C,mex lectolarius Unnaeus)

s.v.0.- u .s.1.
DE BEOWANTS (C1mex lectul ar1 us Lmnaeus)

Sinds enkele jaren beschikken we voor de bestrijding van kruipende insekten in ondermeer
woningen over een tweetal goed werkende stoffen. De spuitvloeistoffen zijn weinig giftig
voor zoogdieren en veroorzaken na toepassing geen residuen in levens middelen. Genoemde stoffen zijn deltamethrin (= decamethrin) en permethrin. Beide actieve stoffen zijn
geformuleerd als spuit poeders wat de werking van de middelen nog ten goede komt. Naast
het gegeven dat ze zeer weinig a fdampen, komt nog het voor de praktijk van de
ongediertebestrij ding belangrijke feit, dat ze vrij lang werkzaam zij n , met andere woorden
deze stoffen breken niet snel af.

\

Ir. J .T. de Jonge.

* Zie

ook Rat en Muis , jaargang 28, 2e kwartaal , juli 1980.

STEEKMUGGEN {Culicidae)

Ullerlijk :
- ste rk a fgeplat, ovaalvormig, roodbruin. na b loedmaaltijd
donkerrood
- wij f jes 4,5-8,5 mm lang, mannet1es ,ets kleiner

Ontwikkeling en leetwJJze ;
- ei tot ,mago 2 maanden bij 1s-20•c
- max. leeflljd imago bij 1s-20•c ''-·1',1 jaar
- w11f1e legt 100-200 eitJeS, 2-12 per d ag, nymfen 5 vervellingen
- komt vooral voor 1n slaapkamers, neemt b loe dmaaltiJden bij
de mens
- verbergt zich m naden en kieren, bij voorkeur nab1J hooldemde
van bedden
Bestrijding :
- mventansa1ie verspreiding, lel op sporen
- behandeling met een residueel werkend middel o.b v. detlamethrin, perme thrm, chloorp ynlos ol propoxur
- behandel alle naden en kleren. ook van het bed en ma tras
- beddegoed dient gewassen te worden
- inspeklle na ca. 6 weken

S.V.0.-U.1.

STEEKMUGGEN (Familie Cul îcidae)
o a. DE GEWONE STEEKMUG (Culex p1p1ens L1nnaeus)
de steekmuggesoort Cu!lseta annulata Schrank
DE MALARIAMUG (Anopheles maculipennis Me1gen)

Cursusboeken S. V. 0.

NIEUW HANDBOEK
MET AFBEELDINGEN IN KLEUR
De bezitters van cursusboeken van d e Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding
(S. V.O.), dus alle (ex-)cursisten en bovendien niet-cursisten, die syllabi hebben aangeschaft , werd door het secretariaat van de S. V. 0 . bericht gezonden dat de gelegenheid
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Ulter1ijk :
- slank. minstens 6 mm lang. lange poten
- w11fjes kunnen steken.
Ontwikkeling en leelwljze :
- larven leven in het water
- w11f1es leggen 100 ol meer ei tjes. imago leeft 1·2 maanden
- e, tot Imago. 1-2 weken
- vhegen vooral 's nachls, worden tegen de schemering akt1el
- voomame!iJk in watem1ke streken nab11 stilstaand water.
Bestrijding :
- zoveel mogeh1k. wermgsmaatregelen treffen. bv horrengaas
- evt. gebruik maken van muggenalweermiddelen (repeltentsJ
- muggen te bestriJden door tocht . v(legenmepper ol aerosol o b.v
pyrethrmen ot syn1 pyrethrinen
- larven in water onder vloeren e.d . 1e doden door vloeibare
paraffine op watervlak aan te brengen (b.v. 1 liter/40 ml)
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