Nieuwe toelatingen in de periode 1-7-1983 t/m 31-10-1983.

Zilvervisie (Lepisma saccharina L.)
mei hel blole oog nie1 1e onderscheiden
van het ovenvisie, doch mei een
heel andere leejfviize.

Oven visjes
Nogmaals zij gewezen op de stijging van de aantallen klachten sedert 1978 en nu in I jaar
van 25 naar 35. Deze diertjes die op tamelijk droge, warme plaatsen in woningen kunnen
leven en door vraat vrij veel schade kunnen veroorzaken aan paperassen, behang, etsen,
postzegels, e.d. komen in flats en eengezinswoningen voor. Vooral dan moet een
gecoördineerde bestrijdingsactie plaatsvinden in alle woningen en ruimten waar de ovenvisjes worden aangetroffen.

Merknaam

Toel.nr.

Actieve stof(fen)/
gehalte(n)

Toepassingsgebied

Superwolmanzout B

6800 N

He

Meteor 2000
Meteor 77
Bicurol-MO
Basilit Dreifach kD
Safrotin Aerosol
Flevotine PL Antischimmel
Carbolineum
Carbolineum
Nedteer Bruine
Carbolineum
Vapona Cassette
"Slim line"
Protex KSF

8658
8657
8655
8694
8554
8721
8664
8676
8689

ehroomtrioxide 307 g/ l(Cr)
koperoxide 190 g/1 (Cu)
thiram 40 g / 1
thiram 55 g / I
tributyltinoxide 8 g / 1
boorzuur 29%
propetamfos 2%
diehlofluanide I 7,7 g / 1
steenkoolteeroliedestillaat l 00%
steenkoolteeroliedestillaat I00%
steenkoolteeroliedestillaat
100%
dichloorvos 20%

N
N
N
N
N
N

N
N

N

8670 N
8643 N

Allihol Hout-1.M.P.
8667 N
Copperant Normaal KN 8659 N
8656 N
Bieurol-RO

ammoniumbichromaat 63,7%
kopersilieofluoride 36,3%
tributyltinfosfaat 8,3 g /1
kopernaftenaat 20 g / l(als Cu)
tributyltinoxide 8,4 g/ l

He
He
He
He
ms.
He
He
He
He
ins.
He
He
He
He

Bij de tapijtkevers zijn de aantallen klachten van de soort Anrhrenus sp. en An1hrenus

verbasci L. samengevoegd.
Evenzo zijn bij de vlooien de cijfers van Ctenocephalides sp. en Ctenocephalides .felis
Bouché samengevoegd en werd bij de wespen geen onderscheid gemaakt tussen Paravespula vulgaris L. en Paravespula germanica F.

Vervallen middelen (zie vervaldatum).

Vervaldatum

Merknaam

Toel.nr.

Actieve stof(fen)
gehalte(n)

Toep.
geb.

Chloordecone
Co neen tra te
Luxan Rattenhaver
Oborex TBTO
AApythrin

6021 N

ehloordecone 1,25%

ins

4-1-83

6146 N
6504 N
6181 N

rod
He
ins

1-5-83
1-5-83
l0-8-83

Oborex PCP

6536 N

He

1-7-83

Racumin lokaas
Sikkens impregneergrond
Aidol GS 2000
(voor kleingebruik)

6138 N

warfarin 0,025%
tributyltinoxide 8 g/ I
pyrethrinen 7 g / I
piperonylbutoxide 52 g/ 1
pentachloorfenol
42,9 g/J
cumatetralyl 0,0375%

rod

10-7-83

7641 N
7343 N

pentaehloorfenol 45 g/ I
lindaan 8, I g / 1

He
He

1-7-83
1-10-83

A. Balkstra.

NIEUWE EN VERVALLEN TOELATINGEN
VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Sedert de voorgaande uitgave van Rat en Muis (jaargang 31 , no. 2) hebben zich de
volgende wijzigingen voorgedaan, die van belang kunnen zijn voor o.m. de beroepsmatige
ongediertebestrijder t.a.v. zij n eigen werkzaamheden of de te verstrekken adviezen aan
derden.
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Merknaam

Toel.nr.

Actieve stof(fen)
gehalte(n)

Anti-Insect

7091 N

bromofosmethyl 7,7 g /1 ins
piperonylbutoxide 0 ,52 g/ 1
pyrethrinen 0,09 g / 1
lindaan 8 g / 1
ins He

1-10-83

crimidine 0, 125%
lindaan 8,3 g / 1

1-10-83
1-10-83

B.O. B.-4 (voor klein7934 N
gebruik)
Beaphar Muizenkorrels
8110 N
Conserduc HPA I
7426 N
(voor kleingebruik)
Copperant Normaal KN 6575 N
Cuprinol houtwormverdelger (voor kleingebruik)
Houtwormcopperant
type 220 (voor kleingebruik)
ltox-1 (voor kleingebruik)
Morex

Penta Perfacs
Perfacs (voor kleingebruik)
Protex CK
(voor kleingebruik)
Pyrodee (voor kleingebruik)
Rentokil TFA
(voor kleingebruik)
Spritex Super Aerosol

Toep.
geb.

rod
ins He

Vervaldatum

De zelfgemaakte

1-9-83

mengtrommel

7540 N

kopernaftenaa t
16 g /1 (Cu)
lindaan 8 g/1

He
ins He

1-10-83
1-10-83

7289 N

lindaan 8 g / 1

ins He

l-l0-83

7662 N

lindaan 8,3 g / 1

ins He

1-10-83

6813 N

ins H

1-9-83

7811 N
7288 N

dichloorvos 0,7%
piperonylburoxide 1%
pyrethrinen 0 ,2%
lindaan 8,6 g / 1
lindaan 8 g / 1

ins He
ins He

1-10-83
1-10-83

7335 N

lindaan 8,7 g /1

ins He

1-10-83

7415 N

lindaan 8 g / 1

ins He

1-10-83

8106 N

lindaan8 , I g / 1

ins He

1-10-83

7385 N

dichloorvos 0,6%
piperonylbutoxide 0,4%
pyrethrinen 0 ,05%

ins H

1-9-83

H
= insekticiden om te gebruiken in opslag-, verblijfs- of bedrijfsruimten.
ins He = houtconserveringsmiddel ter bestrijding van insekten.
He
= houtconserveringsmiddel.
rod
= knaagdierbestrijdingsmiddel.
N.B. Ten aanzien van de specifieke werking en effectiviteit op de diverse insektesoorten
wordt verwezen naar het etiket en de in artikelen van "Rat en Muis" te verstrekken informatie. De vervallen toelatingen van lindaanbevattende houtconserveringmiddelen betreffen uitsluitend de kleinverpakkingen. De toelatingen voor
grootverpakkingen blijven gehandhaafd.

,
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In de gemeente Terheyden (Noord-Brabant) bestond al sinds geruime tijd de wens om
over een mengapparaat en een doseerapparaat te beschikken voor het vermengen, resp.
het doseren van zelfaangemaakt lokaas ter bestrijding van ratten en muizen.
Omwille van de noodzakelijke veiligheid en een goede menging wilde men een afsluitbare
mengtrommel bouwen. De trommel van een oude wasautomaat, van het type "bovenlader" met deksel, wat stukken staalplaat, hout en het nodige technisch inzicht waren
voldoende om een vern uftige en eenvoudige mengtrommel , vul- en doseerapparaat in
elkaar te zetten. In wat "verloren" uurtjes ging men in de eigen werkplaats aan de slag. De
vlakke zijplaten van de trommel waarin de gaten zaten, werden vervangen door andere,
gave platen. Aan de binnenzijde van de trommel werden schoepen vastgelast, zoals bij een
betonmolen. Door het grote deksel is de binnenkant van de trommel goed bereikbaar en
dus gemakkelijk schoon te houden. De slinger loopt dwars door de trommel en is daaraan
vastgelast. De bevestiging aan het houten onderstel geschiedt met metalen beugels. Onder
de trommel is een trechter gemonteerd waardoorheen het gerede lokaas in een daaronder te
plaatsen bak kan worden gestort.
Na het gereedkomen van de apparaten had de gemeente de mogelijkheid om in één keer ca.
10 kg lokaas tegelijk te mengen en vervolgens het lokaas in afgepaste hoeveelheden in
zakjes te deponeren. Het doel was hiermee bereikt, nl. voldoende veiligheid voor de
mensen die lokaas mengen en ermee werken en een waarborg voor een goede menging.
De juiste mengverhouding is beslist noodzakelijk en zal de bestrijding ten goede komen;
uiteraard zijn een weegschaal en een maatbeker onmisbaar. Inlichtingen kunnen worden
verkregen bij de Heer G. Schraver, opzichter Gemeentewerken Terheyden, Tel. 016931456.
C.A. Coertjens
voorlichtingsambtenaar.
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(De tekeningen van de meng/rommel en hei vul-/doseerapparaa1 vind! u op de volgende
pagina's.)
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