Faraomieren op "retour"
Daar deze mieresoort de bijzondere aandacht van de afdeling heeft (verklaring van geen
bezwaar i.v.m. de t oepassing van chloordecone). wordt hierbij gemeld, dat het totaal aantal
behandelde klachten, evenals vorig jaar, weer is afgenomen. Het aantal gestuurde monsters
bedroeg in 1983 20( 1982: 19). Het aantal klachten, dat door voorlichtingsambtenaren werd
behandeld, bedroeg resp. 44 in 1983 en 56 in 1982. Het landelijk totaal bedroeg blijkens de
verstrekte verklaringen van geen bezwaar 105 ( 1982: 116).
A. Balkstra.

PLAAGDIEREN PER TELEFOON
Ik heb last van . . . . .
Met deze beginwoorden van een soms lang gesprek wordt de persoon aan de telefoon bij
gemeente of bedrijf geconfronteerd, als een verontruste inwoner de aanwezigheid van
plaagdieren meldt.
Hoewel tegen veel diersoorten niet daadwerkelijk met bestrijdingsmiddelen hoeft te
worden opgetreden, moet de telefonist(e) er van uit gaan dat de gemiddelde inwoner van
ons land niet in staat is te bepalen om welke diersoort het gaat, of de betreffende soort
schade kan doen aan huis en haard of op andere wijze schadelijk, dan wel hinderlijk op kan
treden.
Het is de onbekendheid met de "beestjes" en de bewustwording ten aanzien van de
giftigheid van bestrijdingsmiddelen, die mensen doet besluiten contacten te leggen met de
gemeente of een ongediertebestrijdingsbedrijf. Men wil van het probleem afgeholpen
worden of in elk geval gerustgesteld worden als de betreffende diersoort noch schadelijk,
noch hinderlijk is.
Daar de aanwezigheid van en met name de hinder door ongedierte in bouwwerken , alsook
op open erven en terreinen behorende bij voor bewoning bestemde gebouwen op grond van
de gemeentelijke bouwverordening (model VNG) niet toelaatbaar is, kan na melding van
hinder door ongedierte een onderzoek ter plaatse nodig zijn om de aard en omvang van de
dierplaag vast te stellen. Om de noodzaak van zo'n onderzoek in te schatten en om de
klager vast een idee te geven over mogelijke oorzaken en de bezoekende ongediertebestrijder enige informatie vooraf te verschaffen over wat hij aankan treffen, kan een gerichte
vraagstelling aan de telefoon van groot nut zijn.

"Plaagdiertelefonist(e)" met interesse
Een goed ingewerkte, ervaren medewerk(st)er, die interesse voor "beestjes" heeft , kan in de
sleutelfunctie van tclefonist(e) de bestrijding van plaagdieren aanzienlijk stroomlijnen.
De voordelen van een dergelijke kracht op het centrale meldingspunt zijn:
- permanente bereikbaarheid van de dienst (,,service" t.o.v. de inwoners van de
gemeente);
- deskundige beoordeling of telefonische en / of schriftelijke afhandeling van de klacht
voldoende is, zodat geen onnodige ritten behoeven te worden gemaakt;
- registratie van klachten geeft een goed overzicht van en inzicht in de werkzaamheden,
en geeft de mogelijkheid van voortgangscontrole in gevallen waar dit nodig is.
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De plaagdiertelefonist(e) kan zich globaal op de hoogte stellen van datgene wat een
gemeentelijke ongediertebestrijder van haar of hem moet weten om een klacht efficiënt te
kunnen afhandelen (zie b.v. de inhoud van hoofdstuk 4 van syllabus A van de Stichting
Vakopleiding Ongediertebestrijding (S.V.O.) ,,Algemene inleiding tot de bestrijding van
geleedpotigen en knaagdieren").
Door bekendheid met de bestrijding van een aantal diersoorten en de mogelijkheid om een
goed mondeling of schriftelijk advies daarover te geven, kunnen vaak al een aantal
klachten worden afgehandeld. Telefon ische adviezen kunnen niet uitputtend en gedetailleerd zijn. Wil men meer informatie dan kunnen fotokopieën van b.v. sta ndaardadviezen
van de Afdeling Bestrijding van Dierplagen worden toegestuurd.
Uit onze dagelijkse praktijk blijkt, dat er bij particulieren, bij instanties en bij het bedrijfsleven behoefte bestaat aan goede, deskundige informatie over problemen met plaagdieren.

Registratie en administratie
Een voorbeeld wordt gegeven van een mogelijke wijze van verwerking. Van elke
telefonische melding of melding aan de balie worden naam, adres, telefoonnummer en aard
van de klacht op een kaart genoteerd (zie Rat en Muis 2e kwartaal 1984, bestrijding bruine
rat). Afgehandelde kaarten bergt men op per straatnaam. Ook worden aan knaagdieren-en
insektenkaarten wel verschillende kleuren gegeven.
Tevens wordt de melding genoteerd in een klachtenregister (zie Rat en Muis, 2e kw. 1984)
waarin na afhandeling van de klacht de desbetreffende datum wordt genoteerd.
Zijn er erg veel klachten, dan kunnen aparte registers worden gebruikt voor knaagdieren en
insekten. Uit een dergelijk register kan per jaar een overzicht worden gemaakt van de
aantallen klachten per diersoort. Een jaaroverzicht kan dienen ter ondersteuning van de
begroting van het volgende jaar, benodigde mankracht, enz.
Hoe de "route" van paperassen en andere informatieverwerking tussen leiding, administratie en buitendienst wordt vastgesteld, hangt natuurlijk samen met de organisatie van
de betreffende dienst.

Ratten, muizen, e.d.
Over deze dieren wordt meestal de volgende informatie verstrekt:
- uitwerpselen gevonden;
gestommel of getrippel van beesten boven plafonds of op zolder;
- schade;
- dieren gezien.
Dit kunnen dan de volgende soorten zijn. De voornaamste zijn:
• bruine rat, Rattus norveiicus Berkenhout (grote keutels, ca. 2 cm, gestommel, bruin
dier ca. 25 cm lang, grote oren. lange staart);
• huismuis, Mus musculus L. (kleine keutels ca. 0,5 cm, getrippel, klein (bruin)grijs dier,
ca. 8 cm lang, grote oren, kraaloogjes, lange dunne staat);
• spitsmuis, Crucidura sp. (keutels ca. 1 cm, korrelig met zwarte glanzende resten va n
schi ldjes van kevers, stankhinder);
• woelrat, Arvicola terrestris L. (gangen in de tuin, schade aan bollen, knollen, wortels);
• mol, Talpa europea L. (schade aan gazons, ,,molshopen").
Welk advies geeft u?
- Bruine rat: bezoek en bestrijding, onderzoek naar wegen waardoor toegang tot
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gebouwen mogelijk is en advies wering toezeggen. Noteren van object, adres, aard ,
buren die ook last hebben, verzakkingen, schade e.d.
Huismuis: 1) advies "Praktijktips" ter bestrijding van de huismuis toesturen (op
aanvraag model voor kopiëring leverbaar). Enkele muizen evt. met klapvalletjes te
vangen. Zo nodig noteren indien problemen niet na enkele weken zijn opgelost of
2) adviseren te bestrijden met Ratak of Super Caïd invoerkistjes of -doosjes en zo nodig
weringsadvies.

-

Klachten uit aaneengrenzende bebouwingen, zoals flats, winkelcentra e.d. komen bijna
nooit alleen. Een gezamenlijke bestrijdingsactie in alle ruimten, waar ratten of muizen
worden aangetroffen, is dan vereist. In levensmiddelenbedrijven, instellingen van gezondheidszorg e.d. dient de bestrijding bij voorkeur door een beroepsmatige bestrijder te
worden uitgevoerd.
-

Spitsmuis: advies weringsmaatregelen uit te (laten) voeren, d.w.z. alle openingen in de
buitenmuur, die niet nodig zijn, dichtmetselen o.i.d. en ventilatie-openingen voorzien
van roosters met waaswijdte van maximaal 0,5 cm.
- Woelrat, mol, veldmuis: adviezen worden verstrekt door het Consulentschap in
algemene dienst voor de Gewasbescherming, Ministerie van Landbouw en Visserij,
Geertjesweg 15, Wageningen (tel. 08370-19001).
Informatie over muskusratten, vleermuizen, verwilderde duiven en mussen e.d. worden
verstrekt door de Directie Faunabeheer, Bezuidenhoutseweg 73, Postbus 2040, Den Haag
(tel. 793911).
Voor adviezen over schade aan planten of bomen, kan men zich wenden tot de
Planteziektenkundige Dienst, Geertjesweg 15, Wageningen (tel. 08370-19001 ).
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Geen "teleminatie" van insekten
Laat u , behalve in een vijftal hierna te noemen gevallen, niet verleiden tot " teleminatie"
(telefonische determinatie), d.w.z. proberen aan de hand van een telefonische beschrijving
vast te stellen om welke soort het gaat (wespen, vlooien - alleen indien hond en / of kat
enig(e) huisdier(en) is (zijn) - pissebedden, oorwurmen, spinnen). Het determineren dient
te geschieden door een geoefende waarnemer, liever nog door een persoon met kennis van
de indeling van het insektenrijk, die de beschikking heeft over de nodige literatuur en
determinatietabellen, die hij kan raadplegen voor bepaalde moeilijk op soort te brengen
insektensoorten. Ten aanzien van de beoordeling van klachten van insektenoverlast kan,
behalve in een enkel geval, gesteld worden dat geen advies kan worden gegeven, voordat de
insekten door een deskundige op naam zijn gebracht. Vaak genoeg blijkt dat het gebruik
van bestrijdingsmiddelen overbodig, ja zelfs in bepaalde gevallen niet effectief is.
Door klachten van insektcnoverlast "kort te sluiten", d.w.z. eerst een monster insekten
laten verzamelen en bij de gemeentelijke ongediertebestrijdingsdienst laten onderzoeken of
om informatie vragen, kunnen bezoeken voor " plaatselijk onderzoek" tot een minimum
worden beperkt. Zo nodig kan de gemeentelijke ongediertebestrijdingsdienst voor
verzending naar de Afdeling Bestrijding van Dierplagen te Wageningen zorgdragen (NB
meerdere onbeschadigde volwassen exemplaren in een stevig doosje, geen glas, goed
verpakt opsturen). Voor determinatie van insekten en benodigde adviezen inzake de
noodzaak en wijze van het gebruik van bestrijdingsmiddelen, kan op onze afdeling
kosteloos een beroep worden gedaan. Een standaardformulier voor het noteren van
gegevens wordt op aanvraag verstrekt. Dit kan b.v. fungeren a ls " moedervel" voor het
maken van fotokopieën.
Behandeling en uitvoering van determinatie
Van de ongeveer 23.000 in Nederland voorkomende insektensoorten, komen circa 300 à
400 soorten meer of minder regelmatig voor in gebouwen. Een klein aantal soorten is van
(sub-)tropische herkomst. Door een ervaren waarnemer kan in een dertigtal gevallen van
insekten of van andere vertegenwoordigers van de hoofdafdeling der geleedpotigen (b.v.
mijten, spinnen, duizendpoten e.d.) een voldoend nauwkeurige naamsbepaling (determinatie) worden gegeven. Met een goede loep of "dradenteller" (doorsnee ca. 2,5 cm en
vergrotingsfactor 10) kan men een redelijk aantal insekten van ca. 4 mm en groter
determineren. Voor de kleinere insekten en de mijten is een goede microscoop (binoculair)
nodig. Ook bij determinatie van bepaalde grotere insekten is voor het onderzoek van
lichaamsdelen een binoculair nodig.
Houders van uitgaven van de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding (S. V.O.)
vinden een en ander in de S.V.O.-syllabi en het S.V.O.-handboek, terwijl met de Bcursisten op de determinatiedag een korte inleidingstabel tot enkele orden en soorten wordt
besproken.
De "insektengids" en de "gids van nuttige en schadelijke dieren in en om huis" van Elsevier
geven een overzicht in illustratievorm, waarmee met enig inzicht kan worden gewerkt.
Door het ontbreken van nauwkeurige determinatietabellen kunnen echter vergissingen
worden gemaakt, ook in gevallen waarbij de keuze wel of geen bestrijdingsmiddel, of de
keuze van het soort bestrijdingsmiddel van belang is.
Bestrijdingsaspecten
Na de bepaling van de naam van het insekt is de leefwijze bekend, zodat vastgesteld kan
worden hoe de hinder kan worden opgeheven.
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Een onderscheid wordt gemaakt tussen:
1. Fysische bestrijding, d.w.z. regeling van de vochthuishouding of regeling van
temperatuur; verhitten of bevriezen van produkten/ materialen.
2. Mechanische bestrijding, b.v. muizen met een klapval, vliegen met een vliegenmepper.
3. Bestrijding door wering, d.w.z. het voor ongedierte ontoegankelijk maken van een
gebouw, het wegnemen van schuilmogelijkheden, het wegnemen van voedselaanbod.
4. Bestrijding door het doden met daarvoor toegelaten chemische bestrijdingsmiddelen.
Aan de hand van de methode en de moeilijkheidsfactor van de bestrijding met giftige
middelen, dient besloten te worden of deze kan worden uitgevoerd door de particulier of
door een beroepsmatige bestrijder. Een beroepsmatige bestrijder kan in dienst zijn van de
eigen gemeente, van een naburige gemeente b.v. in samenwerkingsverband, dan wel bij een
ongediertebestrijdingsbedrijf of bij een bedrijf, dat de bestrijding in eigen beheer uitvoert.
Soorten klachten
Hierna wordt een indruk gegeven van een aantal veel voorkomende insekten en
mijtenklachten, welke de mogelijke veroorzakers zijn en de door onze afdeling geadviseerde wijze van afhandeling.

Wij hebben kakkerlakken.
Het kan één van de ca. 7 in Nederland bekende (sub-)tropische soorten zijn en dan heeft
men ongeveer 80% kans dat het de Duitse kakkerlak is. Soms blijken het echter huiskrekels
of pissebedden te zijn. Naam en adres noteren, onderzoek toezeggen en verzoeken, zo
mogelijk, een aantal insekten te bezorgen of te sturen. Omtrent inventarisatie, opstelling
bestrijdingsplan, afspraken met betrokkenen en bestrijding zie o.m. informatiefolders
Duitse kakkerlak (Blattella germanica L., november '84) en Oosterse kakkerlak (Bla11a
orientalis L., december '84) en S. V.O.-syllabus A, blzn. 6.3.6.1. en 6.3.6.2.
Last van mieren
Mieren zijn genoegzaam bekend. Er bestaan echter vele soorten met verschillende
leefwijzen, zodat determinatie vaak gewenst is. Zeker een derde deel van de klachten

De meest voorkomende
ruinmier is de
zwartbruine wegmier
(Lasius niger L.).
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betreffen tuinmieren, die in de zomer buitenshuis nesten b.v. onder terrastegels maken en
van daaruit soms ook binnenshuis hinder veroorzaken. Hardnekkige klachten van mieren
binnenshuis, kunnen worden veroorzaakt door de glanzende houtmier of door tropische
mierensoorten (faraomier, e.a., ca. 20% van de mierenklachten). De tropische mierensoorten zijn binnenshuis ook in de winter actief. Dus in principe mieren laten determineren.
Voor de bestrijding van tuinmieren buitenshuis, dient de nestingang te worden opgezocht.
In de gevonden inloopopening brengt men een bestrijdingsmiddel aan met als werkzame
stof:
- deltamethrin, b.v. met water verdund in plantenspuit;
- permethrin of foxim met water verdund in gieter;
- permethrin in spuitbus met z.g. spuitlans;
- trichloorfon of foxim in z.g. mierenlokdoosjes voor de bestrijding van tuinmieren
binnenshuis. De resultaten van deze toepassing kunnen zeer wisselend zijn.
Nadere informatie in folders Tuin mieren (Lasius sp, november '84), Glanzende houtmier
(Lasius fitliginosus Latr., december '84) en in S. V.O.-syllabus A, blz. 6.3.9. l.
Wespen
Hinder in huis of in de tuin van zwart en felgeel gestreepte dieren (NB wespetaille). Komen
op zoetigheid af. Af en toe wordt gemeld dat men is gestoken. Vliegen regelmatig af en aan
en verdwijnen alle door één opening onder dakrand, bij kozijn of in ventilatie-opening van
de spouw.

Wespen ( Paravespula sp.).

Schriftelijk advies toesturen, b.v. een kopie van informatiefolder wespen ( Paravespula sp.,
juli '83). Zie ook S. V.O.-syllabus A, blz. 6.4.11.
Mondeling advies volgens de "poeder-in-ingang"-methode. Door particulieren bij voorkeur 's avonds uit te voeren als de wespen niet actief zijn. Middelen b.v. propoxur(Baygon
Stuif, toel.nr. 3797 N), bendiocarb (Ficam D, toel.nr. 7975 N) of propetamfos (Safrotin
Stuif, toel.nr. 8553 N). Nooit de openingen dichtstoppen (wel eventueel verkleinen of het
aantal openingen verminderen, teneinde de poedermethode met meer kans op succes te
kunnen uitvoeren). Hommels en bijen zijn weinig agressief en behoeven, zolang ze geen
gevaar opleveren, niet te worden bestreden. Als een hommelnest zich bij de voordeur of bij
een zandbak voor kleuters bevindt, kan een bestrijding worden uitgevoerd op dezelfde
wijze als bij wespen. Informatie over bijen of imkers kan men verkrijgen bij de vereniging
tot bevordering der bijenteelt in Nederland. ,,Bijenhuis", Grintweg 273 te Wageningen, tel.
08370-12863 of bij het Rijksbijenconsulentschap, gevestigd te Hilvarenbeek, Tilburgseweg
32, tel. 013-425888.
Het stikt van de vlooien, we hebben tientallen of honderden springende beestjes in huis,
soms ook in de tuin.
Het hoeft niet te betekenen dat er dan altijd sprake is van vlooien. Als desgevraagd wordt
gezegd dat men niet wordt "gebeten" of "geprikt", moet worden gedacht aan springstaarten ( Collembola). Het is mogelijk dat hun voorkomen wordt veroorzaakt door mos-of
algengroei op b.v. een plat dak dat niet goed afwatert, waardoor het regenwater niet snel
genoeg kan weglopen. Determinatie is gewenst, dus monster (laten) opsturen.
Het stikt van de vlooien, de hond of kat heeft er ook last van; ze springen tegen je kuiten en
steken, zodat er bulten ontstaan, die flink jeuken. Met deze gegevens kan redelijkerwij s
worden aangenomen, dat men te maken heeft met de kattevlo ( Ctenocephalides .fe/is
Bouché).

De ka11evlo.

1n alle andere gevallen dient bij voorkeur een monster te worden onderzocht, daar men b.v.
ook hinder kan hebben van vogel-, kippe-, egelvlooein e.d. Ook vogelmijten, huisstofmijten, bedwantsen e.d. kunnen huidirritaties veroorzaken.
Bestrijding van kattevlooien kan plaatsvinden door een aantal achtereenvolgende dagen
grondig stof te zuigen en de inhoud van de zak te vernietigen. Zo nodig kan men met behulp
van spuitbussen de schuilplaatsen behandelen, te weten vloerbedekking, kieren en naden,
onder plinten, kasten en andere meubels (zie overzicht spuitbussen aan het slot). Voorts
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dient, eventueel na overleg met de dierenarts, hond of kat door de eigenaar te worden
behandeld met een daarvoor toegelaten middel. Bedenk dat een "hondemiddel" meestal
"sterker" is dan een "kattemiddel", dus nooit op de kat toepassen! Soms kan volstaan
worden met gebruik van een vlooien kam en / of stofzuigen van het huisdier.
Informatie in de folder "honde- en kattevlooien" ( Ctenocephalides spp., mei '84) en
S. V.0.-syllabus A, blz. 6.4. 10.1.
We hebben muggen in huis. Die veroorzaken vooral 's nachts hinder door steken,
waardoor hinderlijk jeukende bulten ontstaan. In vrijwel alle gevallen heeft men te maken
met steekmuggen.
Advies: de muggen kan men proberen te doden met een vliegenmepper. Ook kan men
gebruik maken van z.g. repellents, middelen, die men op de onbedekte huid aanbrengt ter
afwering van stekende insekten.
Voorts moet worden gezocht naar de oorzaak van de hinder in de vorm van stilstaand
water, waarin de muggelarven zich kunnen ontwikkelen. Dit kan zijn onder de vloer in de
kruipruimte (soms een bouwtechnisch probleem), op een plat dak of dakgoot, waarvan de
afwatering niet goed is, een regenton, een vijver, sloot e.d. Indien de ontwikkeling van
steekmuggen buitenshuis plaatsvindt, zijn weringsmaatregelen d .m.v. horren en hordeuren
belangrijk.
Informatie in de folder "steekmuggen" ( Culicidae, mei '80) en S. V.0.-syllabus A, blz. 6.4. 7.
Hinder van beestjes die jeuk veroorzaken.
Indien de beestjes zichtbaar zijn, dienen ze te worden gedetermineerd. Problematisch
wordt het als degene, die geplaagd wordt de beestjes niet kan zien, of een monster stuurt,
dat pluisjes, korreltjes of iets dergelijks bevat.
Nauwkeurig nagaan van alle mogelijkheden, bij voorkeur met gegevens, die de persoon via
de huisarts of huidarts heeft verkregen, kan soms leiden tot de oplossing van het probleem.
Het is mogelijk dat de jeuk wordt veroorzaakt door met het oog niet of nauwelijks
zichtbare zeer kleine stekende of huidirriterende insekten of mijten. Soms echter is er
sprake van een allergie of een andere oorzaak in welke gevallen geadviseerd dient te worden
( opnieuw) de huisarts, een huidarts of via de huisarts gespecialiseerde deskundigen van een
ziekenhuis te consulteren.
We hebben telkens tientallen vliegen/muggen in de kamer, ondanks verwijderen van de
dieren. Ramen en deuren zijn gesloten of voorzien van horren. Spuiten helpt niet.
Men kan te maken hebben met vleesvliegen, of fruitvliegen, drekvliegen of vliegen, die op
planten leven. Determinatie dient de oplossing te bieden, daarna kan worden gezocht naar
de bron (b.v. een dood dier, een vochtplek door lekkage, rijpend fruit, etc.). Het opruimen
van de bron of herstel van de lekkage is voldoende en de plaag verdwijnt daarna.

Vochtige omgeving
"Witte beestjes", kevertjes, diverse mijtensoorten, stofluizen, kunnen soms in grote
aantallen voorkomen. Vochtig plantaardig materiaal, vochtige vloerbedekking op b.v. een
pas gestorte betonnen vloer of vochtig geworden door een doorslaande muur, lekkage of
stagnerende ventilatie, schept een "microklimaat" met een (hoge) relatieve luchtvochtigheid en schimmelvorming, die gunstige leefomstandigheden vormen voor bovengenoemde
diersoorten. Soms zijn ingrijpende bouwtechnische maatregelen nodig en adviezen van
bouw- en woningtoezicht om bovengenoemde bron van het probleem te bestrijden.
Voordat een dergelijk advies wordt gegeven is determinatie noodzakelijk en tevens een
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schriftelijke bevestiging van de naam van de diersoort onder toevoeging van de
desbetreffende informatiefolder.
In de keukenkastjes of bedrijfsruimten komen tientallen c.q. honderden beestjes voor.
Dit kunnen witte kleine beestjes, kleine bruine beestjes, kevertjes, rupsjes, vlinders zijn, b.v.
stofluizen, meelmijten, meelmotten, vruchtmotten, broodkevers, bonekevers, rijstmeelkevers, klanders, enz.

De s1ambonekever wordt
wel eens in voorraaden
levensmiddelen gevonden.

►

Het vlugge zilvervisie vind! men
voorname/Uk in een voch1ige omgeving.

Deze beestjes komen vaak uit meel, bonen, honde- of kattevoer, rozijnen, macaroni of
andere produkten van plantaardige of soms dierlijke oorsprong, welke langere tijd werden
bewaard bij een te hoge ternperatuur en onder wellicht vochtige omstandigheden.
Het opschonen van een voorraad, eventueel invriezen of verhitten, dan wel het vernietigen
ervan is doorgaans voldoende om de plaag te beëindigen. Indien de aantallen erg groot zijn,
kan men het beste de stofzuiger hanteren.
Indien men ondanks het opruimen steeds weer beestjes ziet rondkruipen, verdient het
aanbeveling om een monster te laten inleveren of sturen ter determinatie, waarna nader
geadviseerd kan worden.
We hebben zo'n last van zilvervisjes (Lepisma saccharina L.) op zolder. Naar alle
waarschijnlijkheid zijn dit dan ovenvisjes ( Thermobia domes1ica Packard).
Indien deze vlugge zilverachtige insekten verblijven op plaatsen in de "natte units"
(keuken, badkamer, toilet), waar een relatief vochtige atmosfeer heerst, dan hebben we
meestal te maken met zilvervisjes. Door goed te ventileren en te drogen en indien nodig een
lekkage te herstellen, zal een plaag verdwijnen.
Het ovemisje lijkt uiterlijk erg veel op het zilvervisje en kan daarmee gemakkelijk worden
verward. Deze diersoort geeft de voorkeur aan temperaturen van ca. 30 °C. en leeft op
drogere plaatsen, b.v. de boekenkasten, achter schilderijen, wandplaten, etsen en ook op
zolder bij de cv-ketel. Oven visjes kunnen aanzienlijke schade aanbrengen aan papier, postzegels e.d. Voor de bestrijding van ovenvisjes is het toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen vereist. Daartoe moeten na inventarisatie alle schuil- en verblijfplaatsen in de
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hele woning of het hele gebouw en eventueel aangebouwde panden van rijtjeshuizen, flats.
bedrijven en winkelcentra, waar ovenvisjes aanwezig zijn, worden behandeld.
Determinatie is derhalve gewenst.
Informatie in de folders .,zilvervisje" (november '84) en "ovenvisje" (november '84) en
S. Y.O.-syllabus A, blzn. 6.3.3.1. en 6.3.3.2.
Op zolder vinden we in dakbeschot en balken gangen en ovale vrij grote gaten. waar de
punt van een balpen gemakkelijk een eind in kan worden gestoken. We horen ook knagen.
De larven van de huis boktor ( H_l'/otrupes baju/us L.) veroorzaken in vuren- of grenenhout
schade, doordat ze zich gedurende 3 tot 8 jaar met het hout voeden. Als de gangen worden
opengelegd met een mes of schroevedraaier. komt daaruit .,boormeel" en vindt men vaak
de larven.
Houtworm (Anohium punuarum Deg.) veroorzaakt in mindere mate schade en is
herkenbaar aan de gaatjes zo groot als een speldeknop. Vers " boormeel" geeft aan dat er
een actieve aantasting plaatsvindt.
De bestrijding van houtworm en huisboktor kan geschieden met middelen, die de
werkzame stof permethrin of lindaan bevatten. De toepassing van lindaan is aan strikte
regels gebonden ten aanzien van de ventilatieperiode (4 weken); men dient voorlichting
over de uitvoering, veiligheidsmaatregelen bij toepassing, etc. te verstrekken . Bij offertes
wordt meestal een garantieperiode aangeboden van 5-10-20 jaar. inclusief controles en
eventuele nabehandelingen gedurende die periode.
Bij toepassing van een permethrin bevattend middel, is een ventilatieperiode van 48 uur
vereist. Permethrin werkt even goed en even lang als lindaan; permethrin is echter
aanmerkelijk minder giftig, zowel tijdens als na de verwerking.
Informatie in de folders "huisboktor" (maart '84) en "houtworm in gebouwen" (maart '84)
en S.Y.O.-syllabus A, blzn. 6.4.4.1. en 6.4.4.2.

A. Oorwormen en T Pissebedden, opruimers van b/ada/i 1al.

Bij oppervlakkige beschouwing hebben de larven van de huis boktor gelijkenis met die van
de veranderlijke boktor ( Phymatodes tesraceus L.) en ook andere boktorsoorten, die in
brandhout voor de open haard worden aangetroffen. Deze soorten veroorzaken in
woningen geen schade. Alleen een deskundige kan deze determinatie verrichten. Openhaard-hout kan het beste buitenshuis. zo mogelijk droog worden opgeslagen en indien
reeds in huis. dan zo kort mogelijk. De uit het hout komende boktorren. bastkevers. etc.
kan men met behulp van de stofzuiger verwijderen. De kevers komen éénmalig uit het hout
en keren er niet meer in terug, omdat ze levend hout nodig hebben, of hout , waar de bast
nog omheen zit.
De vloerbedekking en de kleding zitten vol gaten.
Materialen van plantaardige en dierlijke herkomst kunnen door een groot aantal
verschillende soorten insekten worden beschadigd.
De meest voorkomende soorten zijn de rupsen van kleermot, pelsmot en zadenmot, de
larven van de gewone en de Australische tapijtkevers en de pelskever: voorts (in mindere
mate) spekkevers en diefkevers.
Alvorens een bestrijdingsmiddel te adviseren. is het raadzaam om de soortnaam vast te
laten stellen. De leefwijze van de d iersoorten is verschillend en kennis daarover is van
belang voor de bestrijding.
We hebben een slaapkamer direct onder het dak en daarin vinden we beestjes. kevers of
duizendpoten.
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Het aantal insekten of mijtensoorten, dat kan worden aangetroffen op zolder of in
slaapruimten direct onder het dak is groot.
Een rieten dak met name kan vele soorten bevatten en ook uit vogelnesten komt het een en
ander het gebouw binnen.
Een "greep": mosmijten. stofluizen;vogelmijten, vogelvlooien, tempex kevers, meeltorren.
spekkevers, duizendpoten , miljoenpoten, spinnen, tapijtkevers, motten, etc. Het beste is
het om de beestjes te laten determineren, waarna een gericht advies kan worden gegeven.

Middelen op basis van deltamethrin en permethrin ter bestrijding van insekten
door particulieren
Toel.nr.
Vorm
Merk
1. deltamethrin (7.5 gil)
8753 N
vis
K-Othrine Flow 7.5

Onder wering wordt verstaan alle maatregelen, die kunnen voorkomen dat dieren van
buiten naar binnen kunnen komen. Deuren en ramen gesloten houden of voorzien van
horren. Openingen in de buitenmuur, b.v. scheuren, kieren tussen sponningen en de muur
dichtmaken met daarvoor geschikte materialen. Ventilatie-openingen voorzien va n
roostèrs of fijnmazig gaas. Deuren zo nodig voorzien van goed sluitende strips.
Enkele "buitengebeuren-beesten"
1nsekten (zespotigen).
Oorwormen (Dermaptera). Slanke donkerbruine insekten met een tangvormig orgaan
aan het eind van het lichaam. Informatiefolder "de gewone oorworm" (november '84)
sturen en zie ook S.Y.O.-syllabus A, blz. 6.7.6.
Lieveheersbeestjes ( Coccinellidae). Cirkelronde, sterk bolvormige kevertjes met heldere kleuren, rood, geel of roze met zwarte stippen of vlekken. Zij kunnen worden
verward met de bijna even grote tapijtkevers. Informatiefolder " Lieveheersbeestjes"
(september '84) en S.Y.O.-syllabus A, blz. 6.7.15.2.
- Loopkevers ( Carabidae). Veel soorten van verschillende grootte, meestal een enkel
exemplaar. De dieren zijn donker van kleur en lope n snel en jagen op andere insekten.
Zie S.V.O.-syllabus A. blz. 6.7.15.4.
Spinachtigen (achtpotigen).
Spinnen (Aranea). Sommige soorten maken geen webben om hun prooi te vangen. Zeer
nuttige d ieren, daar zij vele insekten en mijten vangen. Informatiefolder "Spinnen"
(oktober '80) sturen en zie ook S. V.O.-syllabus A, blz. 6. 7.16.
Kreeftachtigen.
Pissebedden (/sopoda). Vrij platte, vaak grijsachtige, ovaalvormige dieren. Het
borststuk bestaat uit 7 segmenten (met elk 2 poten) die als het ware " dakpansgewijs"
liggen . De dieren hebben een vochtige omgeving nodig en gaan onder normale
omstandigheden in huis dood.
Informatiefolder " Pissebedden" (november '84) sturen en zie ook S.V.O.-syllabus A ,
blz. 6. 7.1.
Indien ondanks weringsmaatregelen en het verwijderen van de dieren, toch steeds aantallen
"beestjes" blijven binnenkomen, dan is het raadzaam om een monster te laten verzamelen
ter determinatie, zodat een gericht advies kan worden gegeven.
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Advirs: o.m. te gebruiken
ter bestrijding van

Hocchst. Amsterdam

wespen. tapij tkevers

Denka Chemie.

(ook op honden)
wespen. vlooien. tapijtkevers,

mieren buitenshuis. vlooien
8859 N

Van buiten komen telkens beestjes in huis; wat moeten we doen.
Advies:• niet spuiten! bestrijdingsmiddelen zijn onnodig;
• wering toepassen;
• desgewenst de stofzuiger hanteren.

Firma

vis

Denka K-Othrine

Voorthuizen

8860 N

vis

Rentoki l lnsektrine

Rcntokil. Rijswijk

8853 N

vis

Tapy0o Vloeibaa r

Bogena. Waalwijk

wespen. vlooien. tapijtkevers,
mieren buitcnsh uis
wespen, vlooien. tapijtkevers.

8874 N

vis

Denka Mierengietm.ddel

Denka Chemie,

mieren buitenshuis
mieren buitenshuis

Voorthuizen
2. permethrin
8421 N
aer

AATorex Plus (0.19o/r)

AAgrunol. Haren

wespen. vlooien. tapijtkevers.
mieren en wespen(nesten)

buitenshuis
8844 N
8522 N

poed
poed

AAMicrex Nieuw ( 1%)
Pulvex poeder (1 %)

Schering-AAgrunol. Ha ren
Wellcome, Weesp

8747 N
8523 N

sham
aer

Pulvex shampoo ( 10 g/ 1)
Pulvex spray ( 1% )

Wellcomc, Weesp
Wellcome. Weesp

3. permethrin/ tetramethrin (0.25%/ 0.05%)
8302 N
aer
Noseet tegen mieren

mieren. wespen buitenshuis
ongedierte bij kleine
huisdieren en pelsdieren
ongedierte bij honden
ongedierte bij honden en
katten

8301 N

aer

Nosect tegen vlooien

Denka Chemie.
Voorthui1en
Denka Chemie.

821 4 N

aer

Spri Gone

Denka Chemie.

8575 N
8576 N

aer

Altcna, Heemstede
Altena. Heemstede

mieren

aer

HGX Spray tegen mieren
HGX tegen vlooien

8815 N
8840 N

aer
aer

Pinky Tapijtvlooienspray
Tapijtvlooienvrij

Pinky Products

Carnation Ned .. Breukelen

8814 N

aer

Vitapharm Tapijtvlooienspray

Vitapharm Nederland B. V"
Almere

vlooien. tapijtkevers
vlooien. larven van vlooien.
tapijtkevers
vlooien. tapijtkevers

Voorthui1en

mieren

vlooien. larven van vlooien.
ta pijtkevcrs
wespen. vlooien. tapijtkevers.

VoorthuiLen

aer
vis
poed
sham

= spuitbus.
= concentraat te verdunnen met water en toepassing in plantenspuit.
= te gebruiken als kant en klaar poeder en of op te lossen in water
= shampoo.
I

vlooien, larven van vlooien.
tapijtkevers

voor toepassing in gieter.
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