Toel. nr. Merknaam

9018 N
9020 N
9024 N

Carbolineum
Rentokil
Graanfumigant
Roxasect Anti-mug
stekker tabletten

Actieve stof(fen)/gehalte(n)

Toepassingsgebied

steenkoolteeroliedestillaat 100%
dichloorvos 70g/l

ins. He
H

bio-allethrin 3%
H

Vervallen toelatingen
Toel. nr. Merknaam

3321
3660
3663
3667
3668
4149
4150
4405
4711

N Cumarine haver
N Supersect
N

Killsect

N Super insecticide spray
N Antinsect
N
N
N
N

Castrix korrels
Luxan Muizendood
Paratex Rattendood
Finisect vloeibaar

6450 N

Chimac
kakkerlakken
Ficam W
Multamat
asepta crimidine
korrels
Perfacs ( voor
kleingebruik)
A vena rol 65-8209
Lepit gifkorrels
(voor kleingebruik)

6455 N
6456 N
6709 N
7288 N
7611 N
7832 N

Actieve stof(fen)/
gehalte(n)

VervalToepassingsgebied datum

warfarin 0,025%
rod
H
dichloorvos 0,7%
H
dichloorvos 0,7%
dichloorvos 0,7%
H
dichloorvos 0,7%
H
rod
crimidine 0,125%
crimidine 0,125%
rod
warfarin natriumzout 5,4g/l
rod
dichloorvos 4g/l , metoxychloor
IOg/1, piperonylbutoxide
7,7g/l, pyrethrinen 0 ,96g/l
H
carbaryl 2,2%,
dichloorvos 0,5%
H
bendiocarb 80%
H
H
bendiocarb 80%
crimidine 0,125%
rod
lindaan 8g/l
ins. He
ins. He
lindaan Sg/1
zinkfosfide 3,65%
rod

Toelichting toepassingsgebied:

H
=
He
=
ins. He=
Rod =
Gas =
40

Elektronische apparatuur
voor mollen- en woelratbestrijding
ondeugdelijk

middel toegelaten ter bestrijding van insekten in of om gebouwen
houtconserveringsmiddel
middel ter bestrijding van in hout voorkomende insekten
rodenticide, middel ter bestrijding van ratten en muizen
gas, o.m. ter bestrijding van insekten in besloten ruimten.

01-10-84
01-12-84
01-12-84
01-12-84
01-12-84
01-10-84
01-10-84
01-10-84

01-12-84
24-10-84
08-10-84
08-10-84
01-10-84
01-10-84
01-10-84
01 -11-84

Regelmatig verschijnen in vakbladen berichten over het bestrijden of verjagen van
mollen en woelratten met behulp van elektronische apparaten die ultrasone (voor het
menselijk oor niet hoorbaar) trillingen opwekken. Als regel komen deze berichten voort
uit reclame door verkoopfirma's. Het is ongetwijfeld zo dat deze apparaten ook aandacht trekken omdat het hier gaat om een niet-chemische wijze van bestrijden. Hoe
sympathiek dat ook mag zijn. voor een teler is zoiets alleen interessant als het ook echt
werkt en dat nu is de grote vraag!
De Plantenziektenkundige Dienst (PO) en enkele buitenlandse instanties hebben onderzoek gedaan naar de werking van dergelijke apparaten tegen ratten en muizen in
gebouwen. Hierbij bleek dat wanneer er al sprake was van werking, deze van heel korte
duur is. De ratten en muizen wennen snel aan de ultrasone trillingen. Bij de toepassing
tegen mollen en woelratten moesten we het tot nu toe doen met wat terloopse waarnemingen door gebruikers. Daar de dieren ondergronds leven en bovengronds niet altijd
tekenen van activiteit zijn waar te nemen, is hierop geen gefundeerd oordeel te baseren.
Twee deskundigen op het gebied van de woelratbestrijding, H.J. Pelzen H. Gemmeke
te Münster, Duitsland, beproefden nu onlangs de werking van zo'n apparaat in het veld
tegen woelratten. Het ging om een apparaat van Oostenrijkse origine "Vole Run'"
geheten. Dit apparaat bestaat uit een kastje met een staaf (sonde), die in de grond wordt
gestoken. De frequentie van de trillingen ligt net boven het niveau dat hoorbaar is voor
het menselijk oor. In een oppervlak van 1200 m2 rond het apparaat zouden dieren in
paniek vluchten.
Of deze bewering juist is, werd onderzocht in een proef in een ren. De dieren waren
voorzien van een zendertje, zodat hun bewegingen goed te volgen waren. Het bleek dat
als het apparaat gedurende 14 dagen vlakbij het nest werd geplaatst, dit voor reeds
aanwezige dieren geen aanleiding was om het nest te verplaatsen en ondergronds
aangeboden voedsel werd gewoon genuttigd. In een andere proef was al een apparaat
geplaatst, voordat de dieren vanuit een aangrenzende ren toegang werd verleend. De
dieren legden op normale wijze hun gangen aan. Er werd in deze proeven dus geen
enkele aanwijzing van enig effect verkregen.
Onze conclusie kan dan ook niet anders luiden dan dat dit apparaat ondeugdelijk is en
dat naar onze verwachting soortgelijke apparaten eveneens ondeugdelijk zullen zijn.
Wageningen, Plantenziektenkundige Dienst/
Consulentschap in Algemene Dienst voor de Gewasbescherming
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