De diverse soorten statenvormende insekten, zoals mieren, bijen, hommels en wespen
zullen al naar gelang hun aard een nest vormen op plaatsen in bomen, in de grond,
onder tegels of in gebouwen (spouw, kruipruimte); voedsel voor elk der soorten is in een
tuin, en soms in huis altijd wel aanwezig.
Solitaire wespen en bijen komen soms in een border of gazon in grotere aantallen voor
gedurende een betrekkelijk korte periode. Problemen in de vorm van steken door deze
niet agressieve dieren zijn voorzover ons bekend nooit voorgekomen.
Tenslotte is er nog een grote categorie jagers en parasieten d ie natuurlijke vijanden zijn
van insekten en mijten en aldus de aantallen " beestjes" binnen redelijke grenzen
houden. De meest bekende zijn loopkevers, millioenpoten, spinnen, lieve-heersbeestjes

Loopkevers jagen op andere insekten.
(vooral de vraatzuchtige larven) , maar ook wespen, sommige mierensoorten, roofwantsen en roofmijten zijn carnivoor (vleesetend).
Zo kan het voorkomen dat een explosie van een bepaalde insekte- of mijtesoort de
oorzaak is van toename van het aantal natuurlijke vijanden in de periode daarna ten
koste van eerstgenoemde soort.
Sluipwespen parasiteren vaak op de larven van een andere soort door het deponeren
van een eitje in het lichaam van de gastheer. De daaruit komende larve voedt zich te n
koste van deze gastheer.

Determinatie.
Insekten of mijten die hinder veroorzaken of om andere redenen plaagdieren zijn, kunrn:n
door onze Afdeling worden gedetermineerd. Daartoe dient men een aantal onbeschadigde
exemplaren in stevige verpakking naar onze Afdeling te sturen, Postbus 350, 6700 AJ
Wageningen. Per kerende post ontvangt men bericht over naam, leefwijze en te nemen
maatregelen. Als de leefwijze van de betrokken diersoort bekend is, kan ook aangegeven
worden welke weringsmaatregelen gewenst zijn. Organisch afval dient te worden
opgeruimd en op een composthoop worden verzameld, die dan wel zo ver mogelijk van de
woning moet zijn gelegen en ontoegankelijk moet zijn voor ratten en muizen.
Goed beheer van de waterafvoer in dakgoten en op platte daken en controle op vogelnesten
voorkomt hirtder.
Voorts kan men om invasies in de woning te voorkomen, kieren en naden in de buitenmuur
dichten, deugdelijke ventilatieroosters plaatsen en goed aansluitende tochtstrips bevestigen.
Dergelijke weringsmaatregelen voorkomen dat niet alleen onschadelijke insekten maar
ook schadelijke insekten (tapijtkevers, kleermotten, houtworm, huisboktor, vliegen,
muggen etc.) woning of gebouw binnen kunnen dringen.
A. Balkstra.
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NIEUWE EN VERVALLEN TOELATINGEN
VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN
Sedert de voorgaande uitgave van Rat en Muis (jaargang 31, no. 1) hebben zich de
volgende wijzigingen voorgedaan, die van belang kunnen zijn voor o.m. de beroepsmatige
ongediertebestrijder t.a.v. zijn eigen werkzaamheden of de te verstrekken adviezen aan
derden.

Nieuwe toelatingen in de periode 1-4 t/m 30-6-83
Merknaam

Toel.nr.

Actieve stof(fen)/
gehalte(n)

T oepassin gsgebied

Djungel Olja

8605 N

rep.

Super Insecticide Spray
Super Security Spray
Luisvrij
Yapona Mierenlokdoos
Yapona Green Arrow

8607
8608
8615
8616
8620

Tokion Carbolineum
Hema hondeband
Hema lnsect-O-Cide

8621 N
8631 N
8632 N

Kan KC zout

8633 N

Contrax-fit Blok

8636 N

ethylhexaandiol 800 g/ 1
diethyl-m-toluamide 95 g / 1
dichloorvos 0, 7%
dichloorvos 0,7%
lindaan 6 g / 1
trichloorfon 0 , 1%
pyrethrinen 0,2%
piperonylbutoxide 1,6%
steenkoolteeroliedestillaat 100%
dichloorvos 10%
fenothrin 0, 1%
tetramethrin 0,2%
natriumdichromaat 9,6 g/ 1 Cr
kopersulfaat
5,9 g/ 1 Cu
chroomacetaat
warfarin 0,04%

N
N
N
N

H
H
D
H
H
He

D
H
He

Rod. / 8.g.

Vervallen middelen (zie vervaldatum)
Merknaam

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

Vervaldatum

Toepassingsgebied

Luxan Rattenhaver
HWT Houtwormtoxyl

6146 N
7374 N

1-5-83
1-4-83

Rod.
He

H
=
D
=
He =
B.g. =
Rep. =
Rod. =

warfarin 0,025%
lindaan 1%
paradichloorbenzeen 24%

insekticiden om te gebruiken in opslag-, verblijfs- of bedrijfsruimten.
middel ter bestrijding van insekten op dieren.
houtconserveringsmiddelen ter bestrijding van organismen.
beroepsmatig gebruik.
insektenafweermiddel.
knaagd ierbestrijdingsmiddel.

N. 8. Ten aanzien van de specifieke werking en effectiviteit op de diverse insektesoorten
wordt verwezen naar het etiket en de in andere artikelen in "Rat en Muis" te
verstrekken informatie.
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