Toelichting toepassingsgebied

VOORLICHTING INSEKTEN

H

middel toegelaten ter bestrijding van insekten in of om gebouwen.

He

houtconserveringsmiddel ter voorkoming of bestrijding van vnl. schimmels.

ins He

middel ter bestrijding van houtaantastende insekten.

rod

rodenticide, middel ter bestrijding van ratten en muizen.

gas

gasvormig of gasvormend middel, door deskundigen toe te passen in
besloten ruimten o.m. ter bestrijding van insekten.

N.B.
Ten aanzien van het toepassingsgebied, de toepassingstechniek, e.d. wordt verwezen
naar het etiket van het betreffende middel. Niet alle middelen genoemd in deze rubriek
worden door de Afdeling Bestrijding van Dierplagen geadviseerd.
Voor nadere informatie wordt tevens verwezen naar de Bestrijdingsmiddelengids, deel
1 en 2; uitgegeven door de Staatsuitgeverij en verkrijgbaar bij of via de boekhandel.

Telefoon D.P. Kempe,
voorlichtingsambtenaar Noord-Holland/Zuid-Holland (Noord)

Het telefoonnet in Mijdrecht is blijkbaar uit zijn jasje gegroeid, want de abonneenummering wordt uitgebreid van 4 naar 5 cijfers.
Met ingang van 13 januari 1986 wordt het telefoonnummer van de heer D.P. Kempe
daarom:
tel. 02979-85266

Voor gemeentelijke diensten, die aan de bewoners van hun gemeente of aan bedrijven
adviezen geven over de wering en bestrijding van bepaalde insektensoorten en daartoe
b.v. fotokopieën van de door onze Afdeling opgestelde informatiefolders aan betrokkene(n) verstrekken, volgt hieronder een overzicht van de meest recente folders. Tegen de
verstrekking van copieën van deze informatiefolders aan derden bestaat onzerzijds geen
bezwaar.
Uiteraard gebeurt dit bij voorkeur naar aanleiding van een determinatie door een
ervaren waarnemer, die betrokken is bij de bestrijding van dierplagen.
Om U in de gelegenheid te stellen de adviezen 'up-to-date' te houden stellen wij U graag
in de gelegenheid voorzover nodig de folders bij onze Afdeling te bestellen.
Bestelnummer

Datum

Naam (Latijn)

Naam (Nederlands)

HIMH/BD-1.02
HIMH/BD-1.03
HIMH/BD-1.04
HIMH/BD-J.06
HIMH/BD- 1.07
HIMH/BD-1.08 P
HIMH/BD-J .09P
HIMH/BO- 1. IO
HIMH/BD-1.41
HIMH/BD-1.42
HIMH/BD- 1.43
HIMH/BD-1.44
HIMH/BD-1.71
HIMH/BD-1.74

nov. '84
dec. '84
nov. '84
nov. '84
nov. "84
okt. '85*)
nov. '84*)
nov. ·34
feb. '85*)
mei '85*)
mei '85*)
dec. '85*)
dec. '84
nov. '84

8/auel/a germanica L.
8/atta oriemalis L.
Isopoda
Forjïcula auricularia L.
Lepisma saccharina L.
Ctenocephalides spp.
Paravespula sp.
Lasius spp.
Culicidae
Hylotrupes bajulus L.
Anobium punctawm Deg.
Anobium punctatum Deg.
Lasius fuliginosu~· Latr.
Thermobia domestica Packard

Duitse kakkerlak
Oosterse kakkerlak
pissebedden
gewone oorworm
zilvervisje
honde- en kattevlooien
wespen
tuinmieren
steekmuggen
huisboktor
houtworm (in gebouwen)
houtworm (in meubels)
glanzende houtmier
ovenvisje

HIMH/BD-0.40

jan. '85*)

Model formulier betreffende opsturen insekten.

*) Sedert publicatie in Rat e n Muis van december 1984 zijn deze publicaties gewijzigd.

zijn adres: Zilveren Rijder 4
3641 NN Mijdrecht
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Opsturen van beestjes

Onze Afdeling wordt steeds vaker door met name gemeenten en ongediertebestrijdingsbedrijven geraadpleegd over de identiteit van insekten of mijten. Wij verlenen deze
service gaarne, omdat alleen dán met zekerheid kan worden bepaald wat aan wering en
zonodig bestrijding kan worden gedaan als de naam van de betrokken diersoort en dus
ook de leefwijze ervan bekend is.
Het wordt door ons zeer op prijs gesteld als bij iedere zending van monsters een opgave
wordt bijgesloten met gegevens omtrent de vindplaats en omstandigheden ter plaatse en
uiteraard ook Uw volledig postadres met postcode! Het bespaart onze Afdeling wat
werk en U ontvangt sneller antwoord , meestal per kerende post.

POSTCOM
PLAAGDIER UIT DE PERS
DE VALLEI
(5 maart 1985)
Kakkerlakken belagen wielerploeg Van Erp

Dole - D e gevestigde orde in de beroepswielrennerij is niet zo gesteld op nieuwelingen
en indringers. In de koers Parijs - Nice heeft de Skalaploeg van Ben van Erp en zijn
mannen dat ondervonden. Zij hebben (nog) niets te eisen en moeten haast blij zijn, dat
ze mogen meefietsen.
Bij de indeling van de logementen was deze Nederlandse formatie als laatste aan de
beurt. In Avallon kreeg ze onderdak in een oude school. 'We hebben allemaal bar slecht
geslapen' vertelde de debuterende ploegleider voor de start van de eerste etappe. 'De
kakkerlakken kropen tegen de muur op. Maar och, we moeten niet klagen. Het eten dat
we kregen was wel goed'.

Het park, met een totaal oppervlak van 180 hectare, maakt deel uit van het Bosque de
Chapultepec, een van de belangrijkste longen van de immense Mexicaanse hoofdstad,
met 18 miljoen inwoners de grootste stad ter wereld. In het hele bos zouden momenteel
volgens ecologische actievoerders zo'n 3 miljoen ratten huizen. De Mexicaanse autoriteiten vinden die cijfers echter overdreven en hebben het over 'maximaal' 325.000
ratten.
Met behulp van het Mexicaanse leger wordt nu geprobeerd om het bos, en in het
bijzonder het park, een nieuw leven in te blazen. Bijna 1000 bomen moeten worden
gekapt omdat ze ziek of dood zijn. Er zullen in totaal 150.000 nieuwe bomen worden
geplant. Ook zal het meer in het midden van het park, met een oppervlak van bijna 5
hectare, worden uitgebaggerd. Voor het eerst sinds meer dan 75 jaar.
De ratten zullen worden bestreden met netten en vallen. Het gebruik van gif zal worden
vermeden wegens het gevaar wat dat zou betekenen voor de in het park gesitueerde
dierentuin, de belangrijkste van heel Mexico. Dik twee jaar geleden maakte deze
dierentuin nog furore omdat er een panda-beertje in gevangenschap werd geboren, de
eerste keer dat zoiets buiten China gebeurde.
Voor de Panda-beren en de andere bewoners van de dierentuin komt de sluiting
trouwens uiterst gelegen.
De dierenartsen klagen erover dat een groot deel van de 2000 dieren gebukt gaan onder
een voortdurende stress, veroorzaakt door de rond de miljoen mensen die de dierentuin
maandelijks bezoeken. De chimpansee verblijft op het ogenblik zelfs in het ziekenhuis.
Honderden dieren worden op de been gehouden dankzij kalmerende middelen.
TROUW
(4 september 1985)
Ratten. Ratten hebben bijna één procent van de Indonesische rijstoogst opgepeuzeld in
de laatste acht maanden, aldus het ministerie van landbouw in Jakarta. Ongeveer tachtig
procent van dat verlies is geleden in West- en Midden-Java. De autoriteiten hebben in
verscheidene districten beloningen uitgeloofd voor het doden van ratten.

HET VRIJE VOLK
(30 april 1985)
Muizen dol op steenwol

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN
(19 september 1985)
Ratten dwingen tot sluiting park

Van onze correspondent
MEXICO STAD - Het belangrijkste park van Mexico Stad is voor drie maanden
gesloten om de flora en fauna te kunnen redden van een ecologische ondergang. De
verpaupering is het gevolg van te veel bezoekers, te veel vuilnis en een steeds ernstiger
wordende rattenplaag.
132

(Van een onzer verslaggevers)
ROTTERDAM - De huidige na-isolatie van huizen in Nederland gaat in de nabije
toekomst een aantal problemen opleveren. Pleisterwerk aan de buitenzijde is onvoldoende voor bepaalde winters, kunststof is soms niet insectenbestand en de vochtigheid
van het klimaat zal zijn uitwerking hebben op de constructie van het huis wanneer het
ventilatieprobleem onvoldoende is opgelost.
Dit voorspelt de Stichting Bouw Research te Rotterdam. Men voorziet met name nogal
wat moeilijkheden en kosten voor huizen die uit isolatie-overwegingen aan de buitenzijde zijn gepleisterd. Uit laboratoriumproeven is al gebleken dat natte winters met felle
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