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de nieuwe siroop tegen
verschillende mierensoorten

Zeer effectief, langdurig werkzaam en universeel inzetbaar
Sinds jaren vindt bestrijding van mieren in en om gebouwen plaats met behulp van
lokmiddelen. Gelet op de specifieke voorkeur voor bepaald voedsel en gelet op verschillende typen bouwstijlen is het heel moeilijk een lokmiddel met brede toepasbaarheid te ontwikkelen, dat ook nog lang aantrekkelijk blijft. Bovendien eten de
werksters alleen vloeibaar voedsel wat ze aan andere soortgenoten kunnen overgeven. Een belangrijke factor bij de totstandkoming van een nieuw mierenlokmiddel
is, een middel te ontwikkelen, dat zó langzaam werkt, dat de werksters na opname
nog genoeg tijd hebben om naar hun nest terug te keren en het middel aan andere
soortgenoten, aan het broed en aan de koningin(nen) door te geven.
Werkzame stof
De werkzame stof ' lmidacloprid' is een stof die, toegepast in
een lage concentratie, aan deze verwachtingen voldoet. 1n verschillende laboratoriumtesten en veldstudies in de USA, werd
de goede werkzaamheid van deze stof bij verschillende mierensoorten bewezen. Om een lange werking te garanderen, moet
de stof in aantrekkelijk voedsel verwerkt worden, waarbij ook
het vochtgehalte constant moet blijven. Maxforce® Quantum
op basis van 0,03% lmidacloprid, voldoet aan deze criteria en
is al in de praktijk en in het laboratorium tegen verschillende
mierensoorten getest.

Toepassing
Bestrijding vindt plaats met behulp van 30 gram cartridges,
die zijn gevuld met een stroperig lokmiddel, dat door middel
van een vacuümpistool in kleine hoeveelheden (200 tot 300
mg.) wordt gedoseerd. Het behoudt gedurende een vrij lange
periode zijn viscositeit en daardoor ook zijn aantrekkelijkheid .

Het aanbrengen van Maxforce Quantum in de keuken van een appartement
met een faraomier plaag.
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Doeltreffend tegen de zwarte wegmier
1n meerdere Europese landen is de effectiviteit van Maxforce®
Quantum ter bestrijding van de zwarte wegmier getest. Doordat
deze mierensoort veelal alleen buitenhuis nesten maakt en de
werksters op zoek zijn naar voedsel in panden, is het meestal
ook voldoende de bestrijding op die plaatsen te concentreren.
Bij twee verschil lende testen werden op de looppaden tegen de
buitenmuur en binnenshuis 3 druppels lokmiddel (300 mg.)
aangebracht. Direct na het aanbrengen , werden de druppels
door de werksters belopen. Tien dagen daarna werden in de
panden geen mieren meer aangetroffen . Ook in de buurt van
het nest werd geen activiteit meer waargenomen. Er was dus
minder dan één gram van het vloeibare lokmiddel nodig (zoals
aanbevolen) om een nest te bestrijden.
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Bij een ander onderzoek werd een lokdoos met 2 gram lokmiddel gevuld en vlak naast een looppad geplaatst, bij de ingang
van een pand. Ook bij deze test werden de werksters direct na
het plaatsen van de lokstof aangetrokken. Na 17 dagen werd
in het pand geen mier meer gezien en werd ook in de buurt
van het nest geen activiteit meer waargenomen.
Bij een volgend onderzoek werden van een zestal nesten , de
nestingang met 2 gram middel behandeld. Bij één van de 6
nesten moest na 14 dagen opnieuw een behandeling worden
uitgevoerd omdat het een veel grotere kolonie betrof. Binnen
21 dagen waren alle nesten vernietigd. Ook het plaatsen van
lokdozen bij de nestingang met hierin 2 gram lokmiddel per

Werksters van de zwarte wegmier rond
een druppel lokaas
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De eerste laboratoriumtests en drie applicaties in
de praktijk hebben een goede acceptatie van de
vloeistof door de Argentijnse mier aangetoond
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nest gaven hetzelfde resultaat. Een gedeelte van de lokazen
moest worden bijgevuld omdat de werksters al les opgenomen
hadden.
De langdurige aantrekkelijkheid van viscose formuleringen is
ook bewezen aan de hand van werksters die zelfs tot 6 weken
na het aanbrengen nog van het lokmiddel opnamen .

De bestrijding van de faraomier
Bij proeven in het laboratorium ter bestrijding van faraomieren
met Maxforce Quantum, vertoonde het middel een goede werking, binnen 2 weken na toepassing was de populatie mieren
(hoe groot de kolonie ook was) bestreden.
Bij een praktijktest, werden verschillende panden met appartementen waar overlast van faraomieren werd ondervonden met
Maxforce Quantum behandeld. Met behulp van een doseerpistool werden kleine druppels in een dosering van 200 mg /m 2
op de looppaden van mieren in keukens en badkamers aangebracht. Per appartement ongeveer 10 tot 12 druppels.
Binnen 1 tot 2 weken was 92% van het aantal faraomieren
bestreden , na 3 maanden werden geen faraomieren meer
gesignaleerd.

Doeltreffend tegen de spookmier (tapinoma)
en de Argentijnse mier
De Spookmier ( Tapinoma melanocephalum) en de Argentijnse
mier (Linepithema humile) behoren tot de tropische mierensoorten, die in Europa steeds meer in en rond gebouwen
worden aangetroffen. De werkzaamheid van Maxforce Quantum
tegen de spookmier of tapinoma werd getest in een studentenhuis met 108 flats, waarvan 50% was geïnfecteerd. 28
dagen na het uitzetten van het lokmiddel werd in 14 flats nog
activiteit waargenomen. Deze werden nog één keer behandeld
waarna ook hier geen activiteit meer werd aangetroffen. Uit
resultaten van eerste laboratoriumproeven blijk dat het middel
ook door werksters van de Argentijnse mier wordt opgenomen.
Zowel in de praktijk als in het laboratorium is gebleken dat
Maxforce® Quantum doeltreffend werkt tegen mierensoorten
die honingdauw verzamelen (zwarte wegmier) en ook tegen
soorten die proteïne voeding nodig hebben (faraomier en tapinoma). Voorafgaand aan het gebruik van dit uiterst werkzame
lokmiddel is het lokaliseren van de nesten, looppaden en o.a.
satellietnesten uiterst belangrijk.
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