BEROEPSMATIGE TOEPASSING
Nieuw wettelijk gebruiksvoorschrift voor sommige bestrijdingsmiddelen

Op grond van de bestrijdingsmiddelenwet kan bij de toelating van een bestrijdingsmiddel
worden bepaald dat het middel uitsluitend mag worden afgeleverd aan en worden gebruikt
door bepaalde personen, die bijvoorbeeld over een specifieke deskundigheid beschikken.
Dit geldt al lang voor bestrijdingsmiddelen die zo giftig zijn dat er een doodshoofd op het
etiket moet staan (legitimatiebewijs voor aan koop doodshoofdmiddelen nodig ingevolge
Bestrijdingsmiddelenwet artikel 12 tweede lid). Daarnaast is er in de gebruiksaanwijzingen
op het etiket van ande re middelen vermeld dat het betreffende middel uitsluitend is
bestemd voor beroepsmatig gebruik door terzake deskundigen. Die aanwijzing riep nogal
wat vragen op, zoals: welk beroep moet me n hebben om het middel te mogen geb ru iken,
wie is te rzake deskundig?
Sinds kort bestaat er ter vervanging van de aanwijzing "voor beroepsmatig gebruik door
terzake deskundigen" een nieuw voorschrift. Dit luidt als vo lgt:
Dit middel mag uits luitend worden gebruikt door of onde r toezicht va n:
personen, belast met uitvoeringstaken betreffende bestrijd ing van o ngedierte, in dienst
van:
gemeenten,
regionale overheidsdiensten,
wate rschappen e n
ongediertebestrijd ingsbedrijven, welke als zodanig zijn ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel,
alsmede persone n, die in het bezit zijn van een diploma va n de Stichting Vakopleiding
Ongediertebestrijding.

*

*

Dit nieuwe voorschrift valt onder het wettelijk gebru iksvoorschrift, dat wil zeggen dat op
overtreding een strafsanctie kan staan. Het zal op het etiket komen te staan van die
middelen die zodanige eigenschappen bezitten of zodanig nader bewerkt moeten worden,
dat ze uitsluitend op d es kundige wijze door deskundigen mogen worden toegepast.
Van degenen die een diploma bezitten van de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding (S. V.O.), wordt verwacht dat ze die deskundigheid bezitten. Het zal echter nog wel
enige jaren duren, voordat alle o ngediertebestrijders in dienst van de overheid of het
bedrijfsleven in de gelegenheid zijn geweest het genoemde diploma te behalen. Om die
reden zijn (voorlopig?) alle bestrijders in dienst va n de overheid of het bedrijfsleven in het
nieuwe voorschrift opgenomen.
mr. D. C. de Bruijn

NIEUWE ONTWIKKELINGEN
OP BESTRIJDINGSMIDDELENGEBIED
Synthetische pyrethroiden

Het is alweer enige jaren gelede n dat spuitpoeders op basis va n permet hrin en deltamethrin
op de markt werden geïntroduceerd. Sindsd ien zijn deze produkten effectief gebleken
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vooral bij de bestrij d ing van o.m. kakkerlakken en ovenvisjes. De oorzaak hiervan ligt
voornamelijk in het feit dat deze middelen zeer goed werkzaam zijn tegen kruipende
insektcn ondermeer vanwege de goede residuele werking. In de concentraties die worden
toegepast zijn de middelen weinig giftig voo r zoogdieren. Als extra voordeel geldt dan nog
dat deze middelen geen hinderlijke geur verspreiden a ls ze worden toegepast. Eén nadeel is
echter wel aan het gebruik van deze middelen verbonden; er blijft na toepassing een
zichtbaar residu achter. Op plaatsen waar niet iedere dag wordt schoongemaakt is dit geen
probleem, maar in een woning met b.v. veel donkere plinten kan een dergelijk residu toch
bezwaarlijk zijn.
Sinds kort zijn er twee nieuwe formuleringen toegelaten, te weten Detmol concentraat
PER en K-Othrine . Detmol concentraat PER (toelatingsnr. 8472 N) is een emulgeerbaar
concentraat. Het bevat 112 g/1 permethrin en 14 g / 1 pyrethrinen. Men dient 50 ml van dit
produkt te mengen met 5 liter water. Door de toevoeging van pyrethrinen heeft het middel
tevens een goede uitdrijvende werking. Het achterblijvende residu van deze formulering is
niet of nauwelijks zichtbaar. In vergelijk ing met de eerder genoemde spuit poeders "zit er
echter een geurtje aan".
Het tweede produkt is K-Othrinc (toelatingsnr. 8577 N). Dit nieuwe middel is een
zogenaamde "flowable". Vrij vertaald kunnen we dit wellicht een "vloeibaar" sp uit poeder
noemen. Het is ee n concentraat bestaande uit een poeder in een vloeistof; het poeder is zo
fijn dat het na het toepassen nauwelijks zich tbaar is. Bovendien wordt door de vloei bare
vorm van het concentraat geen hinder ondervonden door stuiven bij het aanmaken va n de
spuitvloeistof. K-Othrine bevat 25 g/1 deltamethrin. Het dient te worden toegepast in een
verdunning van 0,8% d.w.z. 40 ml flowablc op 5 liter water.
Wijziging etikettekst K-Othrine Vliegendood

K-Othrine Vliegendood is een bestrijdingsmiddel dat 2,5% deltamethrin bevat. Het is een
spuitpoeder en dient te worden aangemaakt met water. Tot nu toe sto nd op het etiket
alleen vermeld dat met dit produkt vliegen in stallen mochten worden bestreden. Thans
wordt echter in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift naast de vliegen ook de tempexkever
genoemd als insektesoort die hiermee kan worden bestreden. Tot nu toe was men voor de
bestrijding van de tempexkever vrijwel uitsluitend aangewezen op spui t poeders die 50%
carbaryl bevatten.
Steeds minder acuut-werkende rodenticiden

In het verleden is, zeker in de periode dat men nog niet de beschikking had over de anticoagulantia, zeer veel gebruik gemaakt van de z.g. acuut-werkende knaagdierbestrijdingsmiddelen. Ook particulieren konden zeer gemakkelijk de beschik king krijgen over
deze produkten. Er kleefden en kleven echter nogal wat bezwaren aan het veelvuldig
gebruik van deze middelen. Zo is bijvoorbeeld de grote giftigheid van deze produkten en
derhalve de mogelijke gevaren voor kinderen en huisdieren een groot nadeel. Daarnaast
laat ook de deugdelijkheid van deze middelen te wensen over. Bekend is de zogenaamde
aasschuwheid. Wanneer ratten of muizen een niet-dodelijke dosis va n het gif opnemen zijn
ze in staat om hun slechte conditie in verband te brengen met de opname van dat gif. Ze
zullen dan als ze herstellen niet nogmaals van het gif opnemen; het is zelfs zo dat ze dit aan
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hun soortgenoten kenbaar kunnen maken opdat ook die niet meer van het gif zullen
opnemen.
Enige tijd geleden is de ambtshalve toelating van thalliumsulfaat, welke een ongecontroleerd gebruik van dit middel mogelijk maakte, omgezet in normale toelatingen en daarbij is
bepaald dat alleen terzake deskundigen met dit produkt mogen werken.
De toelatingen van crimidine en zinkfosfide bevattende bestrijdingsmiddelen zullen
voorzover het de bestrijding van huismuizen betreft aan het einde van dit jaar worden
ingetrokken. Crimidine-bevattende middelen vervallen per 1-10-83 en zinkfosfide per 1-1283. Deze produkten zijn dan uitsluitend nog toegelaten ter bestrijding van de veldmuis.

Vervallen middelen (zie vervaldatum)
Merknaam

Toel.nr. Actieve stof(fen)/
gehalte(n)

Vervaldatum

Toepassingsgebied

Anti-Vlo

7467 N

1-12-82

H

Cumador
Cumatox
Johnson's Raid

6081 N
6066 N
6960 N

3-12-82
3-12-82

Rod / B.g.
Rod / B.g.

Racumin vloeibaar
Zwaluw Vliegendood

5992 N
3678 N

1-11-82
16-11-82

H
Rod/ B.g.

1-12-82

H

ir. J. T. de Jonge

Nieuwe en vervallen toelatingen
Verklaring der tekens:

van bestrijdingsmiddelen
De redactie ontving al enige keren vanuit de praktij k het verzoek om aandacht te besteden
aan recentelijk toegelaten bestrijdingsmiddelen en ook te vermelden welke bestrijdingsmiddelen niet meer mogen worden toegepast.
Het ligt daarom in ons voornemen om met ingang van dit jaar in elke aflevering van Rat en
Muis hieromtrent een rubriek op te nemen. Vermeld zullen worden de naam van het
bestrijdingsmiddel, het toelatingsnummer, de actieve stof en het gehalte daarvan en
tenslotte het toepassingsgebied. Bij het maken van de lijsten met middelen wordt niet naar
volledigheid gestreefd. Alleen de middelen die door onze afdeling op enigerlei wijze van
belang worden geacht, zullen worden vermeld. Ook zal worden aangegeven of de middelen
voor particulier gebruik bedoeld zijn of waren , of dat uitsluitend beroepsmatige toepassers
ervan gebruik mogen of mochten maken.

Nieuwe toelatingen in de periode 1/1 t/m 31/3/83
Merknaam

Toel.nr. ActieYe stof(fen)/
gehalte(n)

Nemurex
Safrotin Stuif
Safrotin Aerosol
Safrotin 10 EC
Safrotin Lak
HGX tegen muggen
en vliegen
HGX Spray tegen
mieren
HGX tegen vlooien

8524
8553
8554
8572
8573
8574

K-Othrine

N
N
N
N
N
N

8575 N
8576 N
8577 N

lindaan 8 g/ 1
propetamfos 2%
propetamfos 2%
propetamfos 100 g / 1
propetamfos 35 g /J
pyrethrinen 0,2%
piperonylbutoxide 1%
permethrin 0,25%
tctramethrin 0,05%
permethrin 0,25%
tetramethrin 0,05%
deltamethrin 25 g / 1

dichloorvos 0,2%
fenitrothion 0,8%
warfarin 0,5%
warfarin 0,5%
piperonylbutoxide 0,69%
pyrethrinen 0,064%
tetramethrin 0, 144%
cumatetralyl 0,8%
piperonylbutoxide 1%
pyrethrinen 0,2%

Toepassingsgebied
He
H
H
H
H / 8.g.
H

H
H
H / 8.g.

H
He
Rod
B.g.

insekticiden om te gebruiken in opslag-, verblijfs- of bedrijfsruimten.
insekticiden ter bestrijding van houtaantastende insekten.
knaagdierbcstrijdingsmiddelen.
beroepsmatig gebruik.

Ten aanzien van de specifieke werking en ef/ectivi1eit op de diverse insektesoorten
wordt verwezen naar het eiiket en de in andere artikelen in" Ra1 en Muis" te verstrekken
informatie.

WILDE BRUINE RATTEN DRAGEN HUN STEENTJE BIJ
AAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
In allerlei laboratoria worden ratten onderzocht in dierproeven die tot doel hebben meer te
weten te komen over de levensprocessen in het zoogdieren lichaam. Dit onderzoek heeft in
een aantal gevallen directe betekenis voor de medische wetenschap, voor de ontwikkeling
van nieuwe medicijnen of nieuwe operatietechnieken enz.
Verreweg de meeste proeven worden uitgevoerd met laboratoriumratten die niet die
bacteriën en ziektekiemen bij zich dragen die wilde ratten kunnen hebben. Als men echter
onderzoek doet naar ziekteverwekkende virussen in ratten is men genoodzaakt het
onderzoek uit te voeren met wilde ratten. Zo werd in februari 1981 op een bedrijf in de
gemeente Maarheeze (NB) een tiental wilde bruine ratten gevangen. De ratten werden
vervoerd naar de afdeling Medische Microbiologie van de Rijksuniversiteit van Limburg
waar door een groep onderzoekers onder leiding van mevrouw dr. C. A. Bruggeman
onderzoek wordt gedaan op het gebied van niertransplantaties. De onderzoekers konden
uit de ratten een nieuw virus isoleren. Met behulp van dit virus kan weer verdergaand
onderzoek worden verricht op het gebied van niertransplantaties, zo schrijft mevrouw
Bruggeman ons. Wie kennis wil nemen van een verslag omtrent dit zeer specialistische
onderzoek verwijzen we naar het artikel: ,, lsolation of a Cytomegalovirus-Like Agent from
Wild Rats" in Archives of Virology 73, 231-241 (1982) van C.A. Bruggeman et al.
ir. J. T. de Jonge
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