Bestrijding van de drooghoutboorders

gesteld, betreft de deugdelijkheid. Werken deze middelen even goed als de middelen op
basis van lindaan, of zijn permethrin of deltamethrin wellicht sneller uitgewerkt? Van
lindaan is immers bekend dat het nog 10 à 20 jaar na toepassing in het hout aanwezig
blijft en zo bescherming biedt tegen hernieuwde aantasting.
Uit laboratoriumproeven is gebleken, dat permethrin en deltamethrin een zeer goede
insekticidewerking hebben op de larven van b.v. de gewone houtworm en de huisboktor. Uit proeven (zgn. versnelde veroudering) waarbij het behandelde hout in een
continue luchtstroom werd geplaatst kan men afleiden dat na 10 jaar nog een goede
werking van permethrin en deltamethrin te verwachten is.

De voorbereidingen
Alvorens men het hout dat door insekten is aangetast te behandelen, dient men na te
gaan of de sterkte van het hout nog voldoende is. Houtwerk dat in aanzienlijke mate is
aangetast dient men te verwijderen en te vervangen. Laat geen afvalhout in b.v. de
kruipruimte achter, maar vernietig dat bij voorkeur door verbranding. Wanneer er
sprake is van een aantasting door de huisboktor, moet men eerst de boorgangen met b.v.
een beitel zo goed mogelijk openleggen. Het boormeel moet men verwijderen en de
gangen b.v. met een staalborstel zorgvuldig reinigen. Met een stofzuiger dient men
daarna het geheel stofvrij te maken. Als dit gebeurd is en als, indien noodzakelijk, het
hout van verf- of laklagen is ontdaan, kan men deze delen met een insekticide bespuiten
of met een kwast bestrijken.

•

Al met al kan gesteld worden dat met permethrin en deltamethrin in de houtconservering goede en relatief veilige vervangers voor lindaan zijn geïntroduceerd.
J.T. de Jonge

De middelen
Tot voor kort had men uitsluitend de beschikking over toegelaten middelen op basis van
1% lindaan (ca. 8 gil). Lindaan is een vrij giftige verbinding en heeft duidelijke beperkingen bij het gebruik. Zo mag men geen keukens en verblijfplaatsen voor pluimvee of
melkgevend vee behandelen.
Wordt in een ruimte meer dan l liter van een middel met de werkzame stof lindaan
gebruikt, dan mag men gedurende 4 weken niet langdurig in een dergelijke ruimte
verblijven. Met l liter kan men 3 à 4 m 2 hout behandelen.
Bovendien is de toepasser verplicht de bewoners of gebruikers van een te behandelen
object schriftelijk op de hoogte te stellen van de voorschriften omtrent het gebruik van
lindaan, het toelatingsnummer en het merk van het toe te passen middel.
Sedert enige tijd zijn er naast de middelen op basis van lindaan diverse nieuwe middelen
op de markt verschenen. Een van deze nieuwe produkten heeft als werkzame stof
permethrin, andere produkten zijn op basis van deltamethrin. Beide werkzame stoffen
behoren tot de groep van de synthetische pyrethroiden. Deze middelen hebben een zeer
geringe dampspanning, hetgeen betekent dat men bij toepassing van deze middelen in
een ruimte na enige uren geen werkzame stof in de lucht zal aantreffen. Men loopt dus
niet het risico dat het middel wordt ingeademd of tot residuen in b.v. levensmiddelen
aanleiding geeft. Vanwege de in deze middelen aanwezige oplosmiddelen moeten de
ruimten tijdens toepassing en gedurende 48 uur daarna grondig worden geventileerd.
Genoemde pyrethroiden mogen ook worden toegepast in keukens en in stallen. Het
verdient aanbeveling om geen hout te behandelen waar direct contact met levensmiddelen mogelijk is. Er is geen voorschrift dat de toepasser verplicht schriftelijk de bewoner/
gebruiker van de nodige informatie te voorzien. Natuurlijk zal een vakbekwaam bestrijder de terzake nodige informatie verstrekken over de toe te passen middelen.
Deugdelijkheid

Een laatste belangrijke vraag die regelmatig over permethrin en deltamethrin wordt
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De bestrijding van de bruine rat in de
open loopstal
Regelmatig komt het voor dat de aanwezigheid van bruine ratten (Rattus norvegicus
Berkenhout) in agrarische bedrijfsgebouwen door de ongediertebestrijder wordt geconstateerd. Meestal zal dat na melding van de boe r zijn, die een zodanige overlast gaat
krijgen dat hij deze niet meer aanvaardbaar vindt. Ook is het mogelijk dat een melding
komt nadat pogingen van de boer om zelf de bestrijding ter hand te nemen op niets zijn
uitgelopen. Deskundige hulp is dan geboden, waarbij naast de bestrijding ook aandacht
aan weringsaspecten moet worden geschonken.
De stal

We kennen in Nederland verschillende staltypen. De stalvorm is aangepast aan de
diere n die er in gehouden worden. De indeling is een praktische en gericht op de
werkwijze van de boer. Een van de typen die veel toepassing vindt is de open loopstal.
Deze biedt huisvesting aan melkkoeien die er ook in de zomer 's nachts verblijven en als
de boer te weinig weidegrond bezit zelfs overdag. De indeling van de loopstal is op de
volgende pagina aangegeven.
De koeien krijgen dagelijks tijdens het melken brok dat automatisch wordt aangevoerd.
Verder bestaat het diervoeder meestal uit snijmaïs dat voor enkele dagen tegelijk in het
gangpad wordt gelegd.
In deze situatie treffen we vaak ratten aan.
Door de aanwezigheid van voldoende nestelgelegenheid en aantrekkelijk voedsel blijkt
de bestrijding in de praktijk niet altijd even eenvoudig.
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Bestrijding

Om tot een goed resultaat te komen is het noodzakelijk om een lokaas toe te passen dat
ratten lekkerder vinden dan het aanwezige voer en dat uitgezet wordt op plaatsen zo
dicht mogelijk bij de nestelgelegenheid. Dit laatste is nodig om de ratten zo weinig
mogelijk te laten kiezen tussen datgene dat ze toch al lekker vonden en het door de
bestrijder aangeboden lokaas. Bovendien is de door de rat af te leggen afstand tussen
nestplaats en voerplek dan klein , zodat de kans op ontdekking door de "vijand'' kleiner
en de kans op goede opname groter wordt.
Een onderzoek zal moeten aantonen waar de nestplaatsen zich bevinden. Op een aantal
mogelijkheden moet worden gelet:
- de ruimte tussen isolatie en golfplaat
- de ruimte tussen plafond van de melkstal en vloer silozolder
- de drogere delen van de mest in de mestput
- het zand onder de betonvloer.
Op de eerste twee wordt meestal wel gelet, maar de laatste twee worden dikwijls over
het hoofd gezien. Het is echter wel degelijk mogelijk dat ratten over de mest wandelen
en vooral nestelen in de hoeken , waar zich dikke korsten op de mest bevinden.
Zij zien soms kans om vanuit de put langs afvoerbuizen of leidingen onder de vloeren te
komen, waar het heel moeilijk is om lokaas uit te leggen. De enige plaats waar dat wel
kan is op de mest. Het lokaas moet dan niet los worden uitgelegd, maar kan worden
verpakt in kleine plastic zakjes. Dat is om het vroegtijdig onaantrekkelijk worden van
het lokaas tegen te gaan. De ratten knabbelen de zakjes zelf wel kapot.
Ook kan er met lokaaszakjes worden gewerkt boven de isolatie. Van buitenaf worden de
zakjes dan achter de gording weggewerkt. Vastbinden met een ijzerdraadje vergemakkelijkt de controle. Beter is het om in isolatieplaten en plafond van de melkstal luikjes te
maken voor het inrichten van voerplaatsen of om voerpotten in de isolatieplaten te
draaien. De opname van lokaas kan zo beter en eenvoudiger gecontroleerd worden. Ze
kunnen ook dienen ter bestrijding van zwarte ratten en huismuizen, welke ook veel
schade aan de isolatie kunnen aanbrengen .
Op de silozolder en in de stal kunnen voerkisten gebruikt worden.
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staanplaatsen koeien, betonnen vloer. Boven deze staanplaatsen is tegen het
golfplaten dak isolatie aangebracht.
roostervloer, waaronder zich de mestput bevindt.
melkstal, met daarboven de silozolder. De golfplaten boven dit deel van de stal
zijn vaak tot in de nok geïsoleerd.
gangpad waarin bijv. snijmaïs wordt gevoerd.
deksel van mestput, welke geopend wordt als de mest wordt verwijderd.

j

De keuze van geschikt lokaas komt zeker niet op de laatste plaats. In sommige gevallen
kan goed resultaat bereikt worden met gepunte haver. Ook gebroken maïs voldoet in
veel gevallen goed.
Op die bedrijven waar snijmaïs gevoerd wordt aan de koeien wil het wel voorkomen dat
ratten daaraan de voorkeur geven in plaats van aan het aangeboden lokaas. Regelmatig
blijkt dan dat zonnepitten (ook in voerpijpen/-kisten rond de kuil) graag door ratten
worden opgenomen. Die worden wel bijzonder aantrekkelijk gevonden. Bedenk dat
een langdurig verloop van een bestrijding veroorzaakt kan worden door de verkeerde
keus van lokaas. De opname is dan te gering om tot een snelle afronding te komen.
Zonodig dient een lokaaskeuzeproef te worden uitgevoerd.
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Op de silozolder en in de stal voerkisten plaatsen.
Wering
Zijn de ratten eenmaal verdwenen , dan verdient het weringsaspect nog de aandacht.
Hoe kwamen de ratten binnen en welke maatregelen kunnen getroffen worden om ze in
het vervolg buiten te houden.
Een aantal vaste punten:
- regenpijpen die op open water lozen voorzien van bolroosters
- de deksels van de mestputten goed gesloten houden
- bij open deuren goede buitenverlichting
- muren vrij van materiaalopslag houden.
Overige weringsaspecten moeten per bedrijf in ogenschouw worden genomen. En wordt
u met ratten geconfronteerd, op de boerderij of elders, denk dan altijd aan de regel:
,,Uit een goede wering trekt men altijd lering ...
A.D. Bode

Legitimatiebewijzen
Op grond van de Bestrijdingsmiddelenwet (art. 12. 2e lid) is het verboden om z.g.
doodshoofdmiddelen te ve rkopen aan personen. die niet in het bezit zijn van een
legitimatiebewijs waaruit blijkt dat de houder een beroep uitoefent dat het gebruik van
deze middelen met zich meebrengt. Het is eveneens verboden. dat anderen dan de
houder van een dergelijk legitimatiebewijs doodshoofdmiddelen gebruiken. In de Bestrijdingsmiddelenbcschikking (art. 22) worden deze legitimatiebewijzen nader om26
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