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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schreven. Naast de agrarische toepassers worden o.m. de beroepen zuiveraar ( = ongediertebestrijdingsbedrijf) en aannemer van bouwwerken aangegeven. Personen in
dienst van b.v. gemeentelijke diensten worden niet nader omschreven en dienen derhalve een legitimatiebewijs te verwerven bij de bevoegde districtsbureauhouder van de
Stichting tot uitvoering van landbouwmaatregelen (Stulm). In de praktijk levert dat nog
wel eens problemen op, omdat diverse districtsbureauhouders kennelijk onvoldoende
op de hoogte zijn met het afgeven van legitimatiebewijzen. Er is echter een nieuwe
situatie ontstaan. Bij het van kracht worden van de nieuwe Beschikking samenstelling,
indeling, verpakking en etikettering bestrijdingsmiddelen (gewijzigd op 7 januari 1982)
is de indeling van bestrijdingsmiddelen in zeer giftig, giftig, schadelijk, e.d. gewijzigd als
gevolg van een Richtlijn van de Raad van Europese Gemeenschappen. Deze nieuwe
indeling heeft er toe geleid, dat er in de praktijk van de ongediertebestrijding nauwelijks
meer doodshoofdmiddelen worden toegepast. Als ook de laatste toelatingsbeschikkingen van mengpoeders en vloeibare concentraten (zowel insekticiden als rodenticiden)
zijn aangepast, zijn er nog slechts enkele doodshoofdmiddelen toegelaten voor speciale
bestrijdingsactiviteiten (gassingen, ontratting schepen met natriumfluoracetaat).
Dit betekent, dat gemeentelijke diensten voor aankoop en gebruik van bestrijdingsmiddelen niet noodzakelijkerwijs een door de Stulm af te geven legitimatiebewijs nodig
hebben.
De eerder genoemde Beschikking geeft de volgende indeling en de te gebruiken gevaarsymbolen.
Indeling van bestrijdingsmiddelen in een der categorieën "zeer giftig", ,,giftig" of
" schadelijk voor de gezondheid" geschiedt op grond van de acute toxiciteit van het in de
handel gebrachte produkt: voor vaste stoffen en vloeistoffen uitgedrukt in bij de rat
bepaalde orale LD-50 waarden. Voor gasvormige middelen en middelen welke in de
handel worden gebracht in de vorm van vloeibaar gas alsmede fumiganten en aerosols,
uitgedrukt in bij de rat door middel van een vier uur durende inhalatietoets bepaalde
LC-50 waarde. Per categorie zijn de grenswaarden vastgesteld, waarvoor de verschillende gevaarsymbolen worden afgegeven. Tevens wordt gelet op andere eigenschappen
van de desbetreffende stof(fen) , te weten de irritatie op de huid of slijmvliezen, het
bijtend zijn, de ontvlambaarheid , het oxyderend vermogen en de explosiviteit. Binnen
bepaalde grenzen wordt het gebruik van bepaalde symbolen voorgeschreven; een overzicht van de symbolen treft u hier aan.
B.T. Bosman

Op de verpakking van een bestrijdingsmiddel moeten overeenkomstig de gegeven
indeling de volgende gevaarsymbolen en de daarbij behorende aanduidingen worden
aangebracht waarbij de gevaarsymbolen worden uitgevoerd in zwart op een oranje-gele
achtergrond.:
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[i]
a. voor zeer vergiftige en vergiftige bestrijdingsmiddelen: een doodshoofd met gekruiste
doodsbeenderen, met als onderschrift,, Zeer vergiftig", onderscheiden/Uk , , Vergiftig".

b. Voor bestrijdingsmiddelen welke irriterend of schadelijk voor de gezondheid zijn: een
Andreaskruis met als onderschrift "Irriterend" onderscheiden/ijk "Schadelijk".

c. Voor bijtende bestrijdingsmiddelen: de afbeelding van inwerkend zuur, met als onderschrift "Bijtend" .

[i]
d. Voor licht ontvlambare bestrijdingsmiddelen: een vlam, met als onderschrift " Licht
ontvlambaar".

e. Voor oxyderende bestrijdingsmiddelen: een vlam boven een cirkel, met als onderschrift
,, Oxyderend".

f. Voor explosieve bestrijdingsmiddelen: een detonerende bom, met als onderschrift

, , Ontplofbaar" .
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