preventief

1, 2, 3
1, 2, 3, 4

koperchroomarseenzout (CCA)
natriumpolyboraat

curatief

5

middelen anorganische zoutmengsels en schuimlaagvormende oppervlaktemiddelen.
Een belangrijke component van beide groepen middelen is in het algemeen ammoniumfosfaat.
Het nut van deze middelen is groot. Ze worden echter nog weinig toegepast.

Coderingen:
1. geveltimmerkwerk, balken beganegrond-vloer;
2. dakbalken, dakbeschot;
3. vloerdelen beganegrond-vloer;
4. overig hout onder dak;
5. muren , oppervlakken onder beganegrond-vloer.

,, Top-12" diersoorten:
wering en bestrijding

Insekten tasten hout aan

Hout kan worden aangetast door een aantal insekten (houtboorders). Heel bekend zijn
de gaatjes, die soms in hout voorkomen en die veroorzaakt worden door de gewone
houtworm. De benaming " houtworm" is echter onjuist. Het betreft namelijk geen
worm, maar een insekt, een kever , die het hout aantast. Van deze kever is het de larve
die de eigenlijke schade veroorzaakt.
Andere houtboorders zijn de huisboktor, grote houtworm en spinthoutkevers. De
schade die zij aanrichten kan aanzienlijk zijn.
Voor de behandeling van reeds door insekten aangetast hout beschikken we sinds enige
tijd over curatieve middelen op basis van permethrin en deltamethrin waarvan de
toepassing duidelijke voorkeur verdient boven het reeds langere tijd toegepaste lindaan. Met deze produkten wordt het hout gedurende vele jaren beschermd tegen
nieuwe aantasting.
Vogels moeten soms geweerd worden

Vogels, vooral verwilderde duiven , kunnen soms een behoorlijke overlast veroorzaken.
Denk alleen maar eens aan de uitwerpselen van duiven die zich boven toegangsdeuren
etc. ophouden. Bovendien worden gebouwen aangetast door de zure uitwerpselen van
de vogels en komen er in de vogelnesten tal van insekten voor die onze gebouwen
binnendringen en dan verschillende materialen kunnen aantasten.
Het is dan ook aan te bevelen om b.v. verwilderde duiven van gebouwen te weren. Voor
dit doel wordt o.a. gebruik gemaakt van strips, glijplanken, pyramiden, naalden en
netten.
Brandvertragende middelen

Jaarlijks ontstaat er voor miljoenen guldens schade door brand. Deze schade zou tot
een minimum beperkt kunnen worden indien het hout , de op basis van hout vervaardigde plaatmaterialen (triplex, multiplex, spaanplaat, board) en staal met brandvertragende middelen werden behandeld. Dit zijn chemische middelen die op of in het bouwmateriaal worden gebracht om dit te beschermen tegen vuur. Men onderscheidt bij deze
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In de praktijk van de ongediertebestrijding is er een vrij beperkt aantal diersoorten of
groepen van diersoorten, die meer dan 90% van de tijd vraagt die aan het totale pakket
bestrijding van dierplagen wordt besteed. Om de geheugens enigszins op te frissen,
wordt in het volgende kort ingegaan op de belangrijkste vertegenwoordigers daarvan.
l. De bruine rat

Deze welbekende soort komt zeer algemeen voor. De aantallen zijn zelden zeer
groot. De bestrijding verloopt over het geheel genomen bevredigend. Wel is het in
een enkel geval moeilijk om een lokaas te vinden dat door deze rattesoort in
voldoende mate wordt opgenomen. Vooral bij de bruine rat is het van belang dat
aandacht wordt besteed aan de weringsaspecten. Er is geen toename te constateren
in een verminderde gevoeligheid voor anticoagulantia. In oude stadswijken kan het
aanbeveling verdienen om een bestrijding uit te voeren in de riolen. Het meest
gebruikte middel is nog altijd warfarin.
2. De zwarte rat
Met name in een groot gebied in Zuid-/Midden-Brabant komt deze soort voor.
Daarnaast kan men de zwarte rat aantreffen in havensteden en in diervoederbedrijven met een aanlegplaats voor binnenvaartschepen. Een intensieve gecoördineerde
bestrijdingsactie is in uitvoering om verdergaande verspreiding tegen te gaan en
heeft er in Brabant reeds toe geleid dat vele veehouderijen thans geen zwarte ratten
meer hebben. De bestrijding dient te worden uitgevoerd met behulp van voldoende
voerkisten op goed gekozen plaatsen en voerpotten in de dakisolatieplaten. Lokazen op basis van chloorfacinon of bromadiolon geven goede resultaten , mits voldoende aandacht aan de bestrijding wordt besteed door frequente controle van de
opname van het lokaas.
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6. Mieren
Veelal betreft het overlast van tuinmieren (Lasius spp.). Bij grote aantallen rondom een gebouw komen mieren soms ook binnen voor. Een bestrijding kan het best
buiten worden uitgevoerd. Men brengt dan een poedervormig residueel werkend
middel aan in de nestopeningen. Aan de haren en de poten nemen de werksters het
middel mee naar het nest. Poedervormige middelen ter bestrijding van mieren zijn
er op basis van bendiocarb, propoxur en permethrin. Alleen voor toepassingen
buitenshuis is beschikbaar een middel op basis van foxim. Middelen op basis van
permethrin en foxim mag men ook met water verdunnen en met behulp van een
gieter in de nestopeningen aanbrengen. In woningen kunnen aanvullend enkele
mierenlokdoos jes worden geplaatst. Niet in alle gevallen wordt daarmee een populatie volledig uitgeroeid.
Tropische mieresoorten zoals o.a. de faraomier (Monomorium pharaonis L.) kunnen niet met bovengenoemde middelen worden bestreden. Voor deze soorten is
een bestrijding nodig met behulp van een middel o.b.v. chloordecone. Hiervoor
moet men een Verklaring van geen bezwaar aanvragen bij de Afdeling Bestrijding
van Dierplagen te Wageningen.
Glazen pot mer lokaas in een isolatieplaat

3. De huismuis
Komt zeer algemeen voor en steeds vaker is het nodig om bestrijdingsacties tegen
deze soort te ondernemen. In veel objecten is het niet meer mogelijk om te
bestrijden met warfarin i.v.m. verminderde gevoeligheid of resistentie voor dit
middel. In plaats daarvan dient men chloorfacinon-, difenacoum- of bromadiolonlokaas toe te passen in speciaal hiervoor bestemde aan de bovenzijde afgesloten
voerbakjes op voldoende goed gekozen plaatsen. De voerplaatsen moeten vooral in
de beginfase van de bestrijding frequent worden gecontroleerd. Bij uitzondering
wordt ergo-calciferol toegepast.

7. Kakkerlakken
In gebouwen kan men meerdere soorten aantreffen zoals Duitse-, Oosterse-, bruinband en Amerikaanse kakkerlakken; vooral de Duitse kakkerlak veroorzaakt soms
grote overlast. Vanwege het voorkomen in grotere objecten zoals bedrijven en
flatgebouwen, is bij een bestrijdingsactie vooral de organisatie van belang. Een
Duitse kakkerlak (div. stadia)
(foto SVO)

4. Wespen

In horecabedrijven en in sommige levensmiddelenindustrieën zijn deze insekten
soms buitengewoon hinderlijk. Rondvliegende wespen zijn alleen te bestrijden
door weringsmaatregelen toe te passen. Wanneer een nest is gevonden , is de
populatie vrij eenvoudig uit te roeien. Men brengt daartoe een stuifpoeder in de
toegangsopeningen naar het nest aan. Actieve stoffen propoxur, permethrin of
bendiocarb. Het toepassen van een vloeibaar insekticide wordt ontraden; kan bij
uitzondering bij vrijhangende nesten worden toegepast.
5. Vlooien
Het betreft hier veelal kattevlooien, die vooral in de zomermaanden lastig kunnen
worden. Grondig stofzuigen beperkt de overlast in de meeste gevallen sterk. Een
bestrijding met chemische middelen zal een populatie volledig uitroeien. Denk aan
honde- of kattemand en directe omgeving. Vooral ook de niet belopen delen van
een vloerbedekking behandelen. Middelen die in aanmerking komen om te worden
gebruikt zijn op basis van deltamethrin of permethrin.
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nauwkeurige inventarisatie dient allereerst te worden uitgevoerd. In keukens moeten alle kasten en andere schuilplaatsen worden uitgeruimd. Gebruikt kunnen
worden middelen op basis van deltamethrin, permethrin of cyfluthrin. Per woning
van 100 m2 zal men gem. ca. 3 liter spuitvloeistof gebruiken. Controle na 6-8 weken.
Het is mogelijk om een object vrij te maken van kakkerlakken, mits men er de
nodige tijd aan spendeert en medewerking krijgt voor het treffen van de voorbereidingen. Behandel nooit uitsluitend onderdelen van een object (het z.g. werken op
klachten).
Ten behoeve van de inventarisatie en periodieke inspecties wordt steeds vaker
gebruik gemaakt van lijmvallen of vangdozen.

9. Lapsnuittorren
Deze insekten worden vaak in woninge n aangetroffen. De larven ontwikkelen zich
in de aarde van potplanten , maar ook in tuinen , plantsoenen en ander openbaar
groen. Kevers zijn traag , vliegen niet en zijn daarom gemakkelijk te vangen.
Eventueel kan men de kamerplanten verpotten en de oude aarde afvoeren. Geringe schade aan kamerplante n komt soms voor. Andere schade is niet te verwachten.
10. ,,Brandhoutkevers"
Omdat veel mensen hout voor de open haard tijdelijk opslaan, komt het vaak voor
dat allerlei insektesoorten, die gevelde bomen of zieke staande bomen aantasten nu
in woningen worden aangetroffen. Zeer vaak worden ongediertebestrijders geconfronteerd met klachten over de veranderlijke boktor. Deze boktorsoort tast uitsluitend hout aan waar de schors nog omheen zit. Schade aan verwerkt hout wordt ook
door andere "open haardhout" insekten niet veroorzaakt. De wel schadelijke
huisboktor wordt slechts zelden in brandhout aangetroffen.

11. Stofluizen
In vrijwel iedere woning in Nederland komen wel enkele stofluizen voor. Onder
normale, redelijk droge omstandigheden zal dit niet uitgroeien tot een plaag. Bij
hoge luchtvochtigheden en een temperatuur van 20-30°C kunnen stofluizen zich
echter massaal ontwikkelen. In of in de nabijheid van vochtig geworden voorraadjes meel kan men deze insekten ook wel aantreffen. Een bestrijding van deze voor
het overige onschuldige insektesoorten bestaat in het opheffen van mogelijke
bouwkundige gebreken, het verbeteren van de ventilatie, kortom in het creëren van
drogere omstandigheden.

Larve van de zadenmot

8. Wolaantastende insekten
Larven van de zadenmot, kleermot en tapijtkevers kunnen aanzienlijke schade
toebrengen aan wollen tapijten e.d. Bij zadenmotten treft men de larven vooral aan
op enigszins vochtige plekken van een tapijt. Behandel aangetaste tapijten met een
residueel werkend middel , bijvoorbeeld deltamethrin of permethrin. Vooral langs
de plinten ook de onderkant van het tapijt bespuiten. Bij hoogpolige tapijten
voldoende spuitvloeistof gebruiken. Vooral ook de niet belopen gedeelten behandelen. Bij wering kan men denken aan het verwijderen van vogelnesten onder de
dakpannen.
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12. Voorraadaantasters
Het komt nogal eens voor dat in keukens insekten worden aangetroffen die na
determinatie afkomstig blijken te zijn uit voorraden levensmiddelen, die ofwel
vochtig zijn geworden ofwel te lang werden bewaard bij hogere temperatuur. Een
aantal keversoorten en een aantal mottesoorten kan men daarbij tegenkomen.
He rinnerd wordt hier aan de broodkever (Stegobium paniceum L.), de stambonekever (Acanthoscelides obtectus Say.), de klanders (Sitophilus spp.), de vruchtmot
(Plodia interpunctella Hb.) , de meelmot (Ephestia kühniella Zeil.) en andere mottesoorten behorende tot het genus Ephestia. Bij het voorkomen van deze insekten
in de huishoudsfeer kan algemeen als advies worden gegeven "oude voorraadjes
opruimen en de opslagplaats (b.v. de keukenkast) goed schoonmaken". Nieuwe
voorraden zo mogelijk koel opslaan in goed sluitende potten of bussen.
In de levensmiddelen- en diervoederindustrie dient men licht aangetaste voorraden
zo snel mogelijk te verwerken. Nieuwe voorraden nooit opslaan in dezelfde ruimte
waar reeds een aangetaste partij aanwezig is. Controleer ook altijd een partij op de
aanwezigheid van insekten voordat deze binnenkomt. Opslag bij lage temperaturen, b.v. beneden 15°C, vertraagt in ieder geval de ontwikkeling van insekten en
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sommige soorten, vooral tropische, overleven een verlaging van de temperatuur tot
b.v. 5°C niet. Met behulp van feromoonvallen kan men tegenwoordig al een
signaleringssysteem opzetten voor de verschillende mottesoorten. Ter bestrijding
van voorraadaantasters kunnen kleine partijen produkten b.v. gedurende 3 à 4
dagen worden ingevroren bij ca. -20°C. Pas in laatste instantie moet men overgaan
tot bestrijdingsacties met behulp van insekticiden.
Als actieve stoffen komen dan in aanmerking middelen op basis van deltamethrin of
permethrin, waarmee een naden- en kierenbehandeling wordt uitgevoerd.
Door houders van een bewijs van deskundigheid als bedoeld in art. 14a, 2e lid, van
het Bestrijdingsmiddelenbesluit kan in voorkomende gevallen een gassing worden
uitgevoerd met een daarvoor toegelaten middel.

S.V.0.-BESTELFORMULIER
Aan: Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding
p/a Ceramstraat 6
5013 88 TILBURG

Van: naam
adres
postcode/woonplaats
telefoon

BESTELLING

S. V.0.-uitgaven:

A-syllabus

stuks

B-syllabus

stuks

Syllabus gassingen

1

Handboek (herdruk 1985)

stuks
stuks

Abonnement wijzigings- en aanvullingsbladen betr.:

A-syllabus

stuks

B-syllabus

stuks

Syllabus gassingen 1

stuks

Handboek

stuks

S.V.0.-dia's:

..

- serie kakkerlakken (21 dia's; / 42,- excl. verzendkosten)

series

- serie huidirriterende insekten en mijten (34 dia's; / 68,excl. verzendkosten)

series

De kosten zullen direct na levering van de bestelling worden voldaan.

Datum
Naam
Handtekening
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