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BRODIFACOUM

In ons land zijn diverse middelen toegelaten ter bestrijding van knaagdieren die
behoren tot de z.g. anti-coagulantia ("antibloedstollingsmiddelen"). De meest bekende stoffen zijn warfarin, cumatetralyl
en chloorfacinon ; daarnaast zijn er de
middelen, die de laatste jaren in Nederland in gebruik zijn en behoren tot de z.g.
tweede generatie van anti-coagulantia,
zoals bromadiolon en difenacoum. Sedert enige jaren bestaat er nog een derde
vertegenwoordiger van die tweede generatie, de stof brodifacoum, een voor
knaagdieren zeer giftige verbinding (zoals uit het onderstaande overzicht blijkt).

werkzame stof (w.s.)
brodifacoum
bromadiolon
difenacoum
cumatetralyl
chloorfacinon
warfarin

LD50 (mglkg) rat

concentratie w.s.
in het lokaas

0,26
1, 12
1,8
16,5
20
15-200

0,0050/o
0 ,0050/o
0 ,0050/o
0 ,03750/o
0 ,06250/o
0,0250/o

De LD5 0-waarden (LD50 is de dosis, waarbij 500/o van de proefdieren na eenmalige
opname door de mond sterft, uitgedrukt
in mg werkzame stof per kg lichaamsgewicht van het proefdier) laten duidelijk
zien, dat de stoffen, behorende tot de
tweede generatie van anti-coagulantia
beduidend giftiger zijn dan de oudere
stoffen. Van deze tweede-generatiestoffen is brodifacoum de giftigste.
Uitgaande van de gangbare concentraties van de werkzame stof in het lokaas
zal een bruine rc;1t van 250 gram lichaamsgewicht ca. 1,3 gram brodifacoum-lokaas moeten eten, " opdat 500/o
kans op sterfte optreedt". Van b.v. bromadiolon zal dat ca. 5,6 gram lokaas zijn
en van difenacoum ca. 9 gram. Een volwassen bruine rat zal per dag gemiddeld
20-25 gram voedsel opnemen. Voor een
volwassen huismuis is dit 6-7 gram.
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De in verhouding geringe hoeveelheid
brodifacoum bevattend lokaas houdt in,
dat een bruine rat of een huismuis na één
maaltijd zijn dodelijke dosis binnen kan
krijgen. Deze eenmalig opgenomen hoeveelheid zal dan na enige (4-8) dagen de
dood tot gevolg hebben. Met de stof brodifacoum is men evenals met difenacoum
in staat de in ons land bij huismuizen wijd
verbreide warfarin-resistentie te doorbreken. Ook elders in de wereld is in proeven aangetoond, dat men met de stof brodifacoum in staat is knaagdieren te doden die resistent zijn ten opzichte van de
gangbare anti-coagulantia.

Alleen in gebouwen
Gezien de grote giftigheid van brodifacoum moeten lokazen in van boven afsluitbare voerdoosjes of voerkistjes worden uitgezet, opdat andere dieren niet
van dit middel kunnen eten. Het gebruik
buiten gebouwen wordt gezien de grote
kans op (door-)vergiftiging van vogels ,
e.d ., ontoelaatbaar geacht, hetgeen ook
geldt voor de toegelaten middelen op basis van difenacoum.
In diverse landen zijn reeds kant-en-klare
lokazen op basis van brodifacoum toegelaten onder de merknamen Klerat of
Talon. In Nederland is recentelijk (zie
overzicht nieuwe en vervallen toelatingen) het middel Klerat Pel let toegelaten
ter bestrijding van bruine en zwarte ratten
en huismuizen in ruimten. Klerat Pellet is
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een uitstekend middel ter bestrijding van
huismuizen in die objecten (levensmiddelenbedrijven, veevoederbedrijven,
e.d.), waar tot op heden de bestrijding
moeizaam verloopt, mits het middel op
deskundige wijze wordt toegepast.
Gezien de giftigheid van dit nieuwe middel zal men in totaal gemiddeld beduidend minder lokaas gebruiken dan men
gewend is en zal de dood van de te
bestrijden knaagdieren eerder intreden.

Summary
A new anticoagulant of the so-called
second generation is registered in the
Netherlands. Brodifacoum is very toxic to
rodents and is capable to kill individuals
by a single feed of a relatively small
quantity of bait. Brodifacoum is effective
against roden! strains that have become
resistant to other anticoagulants.
B.T . Bosman

INSEKTEN EN MIJTEN IN DE HUISHOUDING
Het geldt voor motten, vliegen en kevers zonder uitzondering,
ze ondergaan alle een volledige gedaanteverwisseling.
Van ei tot larve, van larve tot pop,
na verpopping zit hun leven er bijna op.
Verneem in dit verhaal hoe het hen verging.
A.D. Bode.
Inleiding
In het leven van alledag worden dagelijks
maaltijden klaar gemaakt. Daarvoor zijn
goede grondstoffen onontbeerlijk. Zo ontstaat in elke keuken, groot of klein, een
voorraad levensmiddelen waar als dat nodig is uit geput kan worden. Als levensmiddelen niet meteen worden gebruikt,
maar langere tijd opgeslagen zijn, kan
het voorkomen dat insekten of mijten van
wie het de taak is om rommel op te ruimen, de oud geworden voorraad vinden
en deze aantasten; of hun eitjes, die er al
in zaten tot ontwikkeling komen .
Voorraadaantasters , waaronder verschillende kever-, motte-, vliege- en mijtesoorRat en Muis, 34 (3/4) 1986

ten , tonen een voorkeur voor voedselbronnen, die onder invloed van warmte
en een hoge relatieve luchtvochtigheid
(RV) oud zijn geworden. In vrijwel elke
keuken kunnen we deze gunstige ontwikkelingsmogelijkheden vinden.
In dit artikel komt een aantal vertegenwoordigers van de genoemde diergroepen aan bod. De verschillende soorten
hebben een aantal overeenkomsten,
maar ook verschillen. Juist door de verschillen in uiterlijk (en natuurlijk ook in
leefwijze) is het mogelijk te bepalen met
welke soort we bij een melding van hinder te maken hebben. En die wetenschap
maakt het ons makkelijk om de bron van
alle ellende op te sporen.
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DE KEVERS

Klanders
De klanders zijn alle herkenbaar aan de
snuitvormige verlenging van de kop. Aan
het eind van het snuitje bevinden zich de
monddelen. Er zijn drie soorten klanders
in levensmiddelen van belang, te weten
de graanklander (Sitophilus granarius L.),
de rijstklander (Sitophilus oryzae L.) en
de maïsklander (Sitophilus zeamais
Motsch). De geslachtsnaam Sitophilus
betekent " houdt van graan" en dat geeft
al aan waar we deze drie keversoorten
moeten zoeken.
De graanklander staat al eeuwen als
voorraadinsekt te boek. Hij kan niet vliegen en zal dus altijd met verpakte levensmiddelen in de keuken terecht komen .
Het oorspronkelijk leefgebied vinden we
in streken met een gematigd tot subtropisch klimaat, van waaruit hij. evenals vele van de volgende te noemen insektesoorten, met het handelsverkeer over de
hele wereld is verspreid.
Beneden de 13°C en boven de 35°C
vindt geen ontwikkeling plaats. Bij 30°C
en 70% RV vindt de ontwikkeling van ei
tot imago (het volwassen dier) in 26 dagen plaats.
Het wijfje boort met haar snuit een gaatje
in de graankorrel, legt daar een eitje in en
kit het gaatje weer dicht. Er wordt maar
één ei per korrel gelegd. De uit het ei gekomen larve vreet ongeveer 28 mg voedsel voor zij tot verpopping overgaat. Het
gewicht van een graankorrel is ongeveer
50mg.
Omdat de larve in het laatste van haar
drie stadia zo groot is dat ze bijna de gehele korrel vult, zal in een eenmaal aangetaste korrel niet opnieuw een eitje worden afgezet.
Het wijfje legt slechts enkele eieren per
dag, maar kan door haar lange levensduur - afhankelijk van de temperatuur 100
tot 260 dagen - toch tot een grote produk72

tie van ongeveer 200 eieren komen. De
grootte van de kever, ca . 3,5 mm , is afhankelijk van de kwaliteit van het door de
larve genoten voedsel.
Graanklanders zijn lichtschuw, maar
gaan bij verstoring overdag wel aan de
wandel. Als ze aangeraakt worden trekken ze de poten tegen de borst en houden zich schijndood.
De graanklander kan in verschillende
graansoorten worden gevonden. Echter
alleen hele korrels worden aangetast.
Zelden wordt de soort gevonden in andere meelspijzen of zetmeelhoudende
waren.
De rijstklander is uit tropische en subtropische streken afkomstig. Hij wordt veel
in tarwe aangetroffen, maar ook in rijst en
maïs. Vastgesteld werd dat op minder geschikte produkten minder eieren worden
afgezet dan op produkten waar de larve
met plezier van smult.
De circa 150 eieren worden bij 25°C in
12-14 weken gelegd. De rijst- of graankorrel waarin dat gebeurt, moet groot genoeg zijn om de larve tot haar verpopping
te voeden . Als de rijstklander meer eitjes
onder de zemel in het meellichaam van
de korrel afzet, dan blijkt toch, dat slechts
één eitje een larve produceert. Deze eet
ongeveer 1O mg voedsel voor zij tot verpopping overgaat. De totale ontwikkelingsduur is, afhankelijk van de heersende temperatuur 30 tot 55 dagen.
De schijndode houding, die de rijstklander aan kan nemen, duurt meestal korter
dan bij de graanklander. De rijstklander
heeft namelijk een tweede ontsnappingsmogelijkheid; zij kan vliegen.
De maïsklander komt meer dan de beide
andere soorten op maïs voor. Echter ook
wel in rijst en in geringe mate in tarwe. De
leefwijze is vergelijkbaar met die van de
eerdergenoemde soorten. De ongeveer
215 eieren worden bij 25°C in 12 tot 14
weken gelegd. De larve vreet ongeveer
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10 mg voedsel en de totale ontwikkeling
duurt bij 20°C circa 46 dagen.
De maïsklander vliegt vaker en beter dan
de rijstklander. De maïsklander en de
rijstklander zijn slechts met grote moeite
van elkaar te onderscheiden.
De broodkever (Stegobium paniceum L.)
hoort bij de familie waartoe ook de houtwormkevers behoren. Zij tasten echter
geen hout aan. De larven boren een gang
in het aan te tasten produkt.
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de kevers over de omgeving uit. Ontwikkeling is mogelijk tussen 15°C en 34°C.
De duur van de ontwikkeling is bij 24°C
en 450/o RV ongeveer 83 dagen.
De rijstmeelkever (Tribo/ium confusum
Duv.) is moeilijk te onderscheiden van de
kastanjebruine rijstmeelkever (Tribolium castaneum Hrbst.) en de lysolkever
(Tribo/ium destructor Uytt.).
Zij treden alle drie op als secundaire beschadigers van voorraden."Dat houdt in
dat de eieren worden afgezet op produkten die, of al door andere insekten zijn
aangetast, of op kunstmatige wijze zijn
gebroken.

.
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"broodkever (Stegobium paniceum L.) en larve "

De broodkever is een van de meest voorkomende voorraadinsekten in streken
met een gematigd klimaat. In allerlei zetmeelhoudend vast voedsel wordt de soort
aangetroffen, maar bijvoorbeeld ook in
medicijnen van plantaardige oorsprong.
Het wijfje legt in drie weken tijd ongeveer
100 eieren, of in het produkt, of op een
willekeurige plaats in naden en kieren.
De larven hebben pootjes, zijn zeer beweeglijk en moeten binnen 8 dagen na
uitkomen een ontwikkelingsbron gevonden hebben om in leven te kunnen blijven. Ze kunnen enige afstand afleggen
en zijn in staat om ook in goed verpakte
produkten door te dringen.
Na vier vervellingen zit de larve vrijwel
bewegingsloos in het produkt, maakt met
speeksel van voedseldeeltjes een cel en
verpopt daarin. Na verpopping zwerven
Rat en Muis, 34 (3/4) 1986

"rijs/meelkever (Tribolium confusum
Jacquelin du Val)"

De rijstmeelkever komt op velerlei produkten voor en wordt als een belangrijk
voorraadinsekt beschouwd. Hij wordt in
produkten met een lage voedingswaarde
aangetroffen. De kever kan zich zelfs bij
de zeer lage RV van 10% nog ontwikke73
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len, hoewel hogere waarden de voorkeur
hebben. Als de temperatuur hoger is dan
15°C worden gemiddeld in acht maanden tijd enige honderden eitjes gelegd.
Deze zijn kleverig en worden daardoor
met stof en voedseldeeltjes bedekt. De
larven vervellen 5-11 keer. De poppen liggen vrij in de voedselbron. De kevers vreten van hetzelfde voedsel als de larven.
De mannetjes kunnen 600 dagen oud
worden en de vrouwtjes 450 dagen; voor
volwassen insekten een hoge leeftijd.
Als de temperatuur daalt tot beneden de
15°C worden de kevers in 25 dagen en
de larven in 50 dagen gedood.

■

145-690 dagen. Soms worden door een
wijfje wel 40 eieren per dag afgezet. De
larven kunnen lange tijd zonder voedsel
en maken 9-20 vervellingen door tot ze
circa 28 mm lang zijn. Hiermee is zij de
grootste keverlarve onder de voorraadinsekten.

De kastanjebruine rijstmeel kever komt
van oorsprong in de warmere streken van
de wereld voor. In onverwarmde ruimten
kunnen zij niet overwinteren, wel bijvoorbeeld in graan dat (soms door aantasting
van insekten) is gaan broeien. De voorkeur van deze kever gaat uit naar gebroken produkten, maar als tarwekorrels een
hoog vochtgehalte hebben, worden ook
die niet ontzien. Ook oliehoudend zaad
wordt als ontwikkelingsbron gebruikt.
De ontwikkeling van ei tot kever gaat het
snelst - 20 dagen - bij 35°C en een RV
van 70% of hoger. Beneden 15°C vindt
geen ontwikkeling plaats. De kevers kunnen meerdere jaren blijven leven. De gemiddelde eilegperiode is 5,5 maand. In
deze tijd worden 300-400 eieren afgezet.

De stambonekever (Acanthoscelides obtectus Say) is oorspronkelijk uit ZuidAmerika afkomstig, maar weet zich ook in
ons klimaat goed te handhaven.

De meeltor (Tenebrio molitor L.) is een
soort, die als voorraadaantaster in woningen geen rol van betekenis speelt.
De grote geelachtige larven (meelworden), die ook als vis- en vogelvoer worden gekweekt, worden vaak door vogels
mee naar hun nest onder de pannen genomen. Als zij niet door de jonge vogels
worden genuttigd, kunnen zij soms woningen binnendringen. In Nederland vormen zij voor voorraden echter nauwelijks
gevaar.
De ontwikkelingsduur kan variëren van

In warmere streken wordt ook de peul op
het veld aangetast, in koelere omstandigheden alleen gedroogde bruine, witte en
kievitsbonen die in opslag worden gehouden.
Een optimale ontwikkeling doet zich voor
bij 30°C en 70% RV. De tijd die de larve
in de boon doorbrengt is dan ongeveer 22
dagen. De verpopping vindt plaats dicht
onder de schil van de boon. De plek waar
de pop zit is herkenbaar aan het "grijze
vensterje''. De kever hoeft na het uit de
pop kruipen alleen nog maar het flinter-
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dunne vensterje door te knagen om "buiten" te zijn. Als de kever de boon heeft
verlaten , is er dus een gaatje in de boon
ontstaan. Door het aantal gaatjes te tellen
zou men kunnen vaststellen hoe erg de
aantasting door de kevers is. Zo kwam ik
eens in een partij van 850 bruine bonen
circa 10.280 gaatjes tegen. Dat aantal varieerde per boon van 223. Uit een partij
van 39 kg bonen kwamen in 14 maanden
tijd ongeveer 250.000 kevers tot ontwikkeling. Aangezien de kever goed kan vliegen is aantasting van nog niet besmette
partijen bonen heel goed mogelijk. Doordat snel na verpopping weer tot het afzetten van eieren wordt overgegaan zijn
meerdere generaties per jaar mogelijk.
De totale ontwikkelingsduur is 21-80
dagen.

vijgen en walnoten. Vaak wordt hij op zetmeelhoudende produkten gevonden.
De ontwikkeling vindt plaats tussen 20°C
en 37°C. De optimale temperatuur ligt
tussen de 30°C en 35°C; de ideale RV
ligt tussen 70 en 90%. De ontwikkeling
van ei tot kever duurt dan slechts 20-30
dagen.
Het afgeplatte lichaam van de kever stelt
hem in staat in zeer nauwe spleten te
kruipen in de buurt van de voedselbron.
Daarin zetten de wijfjes hun 45-285 eieren af.
De getande graankever is ook een secundaire aantaster en komt uitsluitend in gebroken of vermalen produkten voor. Als
in de winter RV en temperatuur laag zijn,
dan staat de ontwikkeling stil, maar kunnen de kever en zijn larve wel blijven
leven.
De leefwijze en ontwikkeling van de notenkever zijn vrijwel identiek aan die van
de getande graankever. Deze soort kan
echter vliegen. Beide soorten dringen
ook gemakkelijk in verpakte levensmiddelen door.

" de meeltor (Tenebrio molitor L.) en larve "

DE MOTTEN
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De in woningen regelmatig aan te treffen
mottesoorten in voorraden zijn de vruchtmot (Plodia interpunctella Hb.), de
"stambonekever (Acanthoscelides obtectus Say)"
cacaomot (Ephestia elutella Hb.) en de
tropische cacaomot (Ephestia cautella
Walker).
De laatste keversoorten die ik wil noemen
Motten zijn kleine vlinders, ze hebben
zijn de getande graankever (Oryzaephimeestal een hekel aan licht. Pas als de
/us surinamensis L.) en de notenkever
schemering valt, zullen zij te voorschijn
(Oryzaephilus mercator Fauv.).
komen en rond gaan vliegen. De ongeveer 250 eitjes, die de wijfjes in hun leven
De getande graankever is in staat om in
produceren, worden in en om een grote
onverwarmde gebouwen te overwinteren.
verscheidenheid aan produkten gelegd.
Voorbeelden daarvan zijn: granen, noten,
De soort wordt op velerlei produkten van
plantaardige oorsprong aangetroffen.
gedroogde vruchten en groenten, chocoDaaronder valt ook gedroogd fruit, zoals
la en meel.
Rat en Muis, 34 (3/4) 1986
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"cacaomot (Ephestia elutella Hb) en larve "

De volgroeide larven zijn 10-15 mm groot
en verlaten de voedselbron om te verpoppen. Hiertoe spinnen zij in allerlei naden
en kieren een grijswitte cocon, waarin zij
als volgroeide larve tot het volgende voorjaar blijven zitten. De verdere ontwikkeling staat in die tijd stil. Zo'n periode noemen we een diapauze. In het voorjaar
verpoppen zij in 1,5 tot 2 weken, waarna

" de mee/mot (Ephestia kühniella Zei/er)"

de uitgekomen motten weer eieren gaan
leggen. De mot leeft, afhankelijk van de

■
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heersende temperatuur en RV 1 ,5 tot 3
weken. Deze leefwijze geldt voor alle drie
soorten.
De larve van de meelmot (Ephestia kühniella Zei Ier) maakt omvangrijke spinsels
in het produkt waarin zij leeft. Ook voor
deze soort gaat op dat zij zich in een
groot aantal produkten kan ontwikkelen.
Een halve dag na de paring begint het
wijfje met het leggen van de eieren. Daar
gaat ze circa 11 dagen mee door tot er
ongeveer 200 gelegd zijn. De larven
groeien in 3-5 vervellingen van 1 mm
naar 19 mm. De totale ontwikkelingsduur
is 84-100 dagen. Per jaar kunnen 3 à 4
generaties verschijnen.
" de vleesvlieg (Calliphora sp.)"

"fruitvlieg (Drosophi/a sp.)"

dode dieren. Zo kan het na een bestrijding van ratten en muizen wel eens gebeuren dat er hinder ontstaat van vleesvliegen. Als de bron gevonden wordt, dan
moet die worden verwijderd om de hinder
weg te nemen. Door de verborgen leefwijze van ratten en muizen is het niet altijd
eenvoudig om de plaats waar zij dood
gingen te vinden.

vlieg van ei tot imago duurt bij 25°C
slechts 10 dagen. Dit is een zeer snelle
ontwikkeling. Als men bedenkt dat een
wijfje wel 400-900 eitjes af kan zetten,
dan zal het duidelijk zijn dat in korte tijd
grote aantallen vliegen te voorschijn kunnen komen.
Andere voedselbronnen vinden deze kleine vliegen in gemorst bier (door alcoholgeur worden ze sterk aangetrokken) in
rottende groenten, zure melk en dergelijke. De afvalbak in de keuken kan over het
algemeen een waar lustoord voor fruitvliegen zijn.

DE VLIEGEN
Ook onder de vliegen komen we enkele
soorten tegen die onze voorraden kunnen
aantasten. Hier moeten we niet denken
aan de aantasting van meelspijzen, maar
van vlees en fruit.
De blauwe vleesvlieg (Ca/liphora erythrocephala Meigen), de groene aasvlieg
(Lucilia sericata Meigen) en de grauwe
vleesvlieg (Sarcophaga carnaria L.) zijn
enkele grote vliegesoorten, die hun eieren op (rottend) vlees afzetten. De wijfjes
zijn in staat om op grote afstand (enige kilometers) te ruiken waar ze hun voedselbron moeten vinden.
Door een wijfje kunnen enige honderden
eitjes worden gelegd. Als na één dag de
made uit het ei kruipt begint deze de
eigenlijke taak: het opruimen van de voor
de mens toch al niet meer bruikbare
voedselbron. Na een week vindt verpopping in de grond plaats. De ontwikkeling
van ei tot vlieg duurt bij kamertemperatuur ongeveer drie weken.
Een belangrijke taak, die voor vleesvliegen is weggelegd, is het opruimen van
Rat en Muis, 34 (3/4) 1986

Behalve de vleesvliegen rekenen we ook
de groep van de fruitvliegen tot de
voorraadinsekten.
Twee algemeen voorkomende soorten
zijn de bananevlieg (Drosophi/a melanogaster Mg.) en de azijnvlieg (Drosophila
funebris Fabr.). In Nederland en België
komen ongeveer 25 soorten fruitvliegen
voor.
In feite is de leefwijze van fruitvliegen vergelijkbaar met die van vleesvliegen, zij
het dat (de naam zegt het al) fruitvliegen
zich in fruit, waarvan de schil is beschadigd en in rottend, gistend en schimmelvormend fruit goed thuis voelen. Zij zijn in
staat om zich in de kleinste bronnen te
ontwikkelen.
De ontwikkelingsduur van de bananeRat en Muis, 34 (3/4) 1986

DE MIJTEN
Tot de laatste groep beestjes die genoemd moet worden bij de voorraadaantasters behoren de mijten. Dit zijn kleine,
spinachtige diertjes, die een onvolledige
gedaanteverwisseling doormaken. De uit
de eieren kruipende nymfenlijken al bijzonder veel op de volwassen dieren. Tijdens de groei maken zij een aantal vervellingen door. Na iedere vervelling lijken
77
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zij steeds meer op hun vader en moeder.
Het popstadium ontbreekt dus.
De meelmijt (Acarus siro L.), de kaasmijt
(Tyrolichus casei Oudemans), de schimmelmijt (Tyrophagus longior Gervais) en
Tyrophagus putrescentiae Schrank (geen
Nederlandse naam), kunnen op diverse
produkten van zowel dierlijke als plantaardige herkomst worden gevonden. De
confituremijt (Carpoglyphus /actis L.)
heeft een voorkeur voor suikerhoudende
produkten (confituren zijn in suiker ingelegde vruchten).
Mijten hebben een voorkeur voor een hoge RV. Bij 87% en 23°C vindt de ontwikkeling van ei tot mijt in 2 tot 3 weken
plaats. Als de RV beneden de 60% komt,
staat de ontwikkeling van mijten praktisch stil. In de keuken is zo'n lage RV
niet gemakkelijk te bereiken.
Wil men de mijten kwijtraken, dan staat
het omlaag brengen van de RV op de
voorgrond . Soms vereist dat zelfs het treffen van bouwtechnische maatregelen als
vochtophoping mede veroorzaakt wordt
door bijvoorbeeld water onder de vloer.
Goed ventileren in de woning is bij de
bestrijding van mijten dan ook erg
belangrijk.

Nog even dit
Uit het voorgaande zal wellicht duidelijk
zijn dat veel soorten sterk op elkaar lijken
en dat bovendien verschillende produkten door meerdere soorten bezocht kunnen worden. Wilt u weten hoe ze eruit
zien? Raadpleeg dan de uitstekende afbeeldingen in het S.V.0.-Handboek. Een
goed plaatje spreekt meer tot de verbeelding dan een droge beschrijving.

Wat te doen?
Door de aanwezigheid van voorraadinsekten en -mijten gaat van verschillende
produkten de voedingswaarde verloren
78

en door bevuiling met uitwerpselen en
spinsels worden de produkten muf en onbruikbaar. Sterk aangetaste voorraden
moeten worden verwijderd. De licht aangetaste en nog bruikbare doosjes en zakjes kunnen gedurende enige tijd worden
ingevroren. Enkele dagen bij -20°C is voldoende om alle stadia van mijten en insekten te doden.
Verhitting bij 60°C-80°C gedurende enkele uren is ook afdoende, hoewel niet alle produkten dat kunnen hebben.
Na verwijdering van de aangetaste artikelen, de bron van alle ellende, staat een
grote en vooral grondige schoonmaak
voor de deur. Alle naden en kieren waar
larven of volwassen dieren zich kunnen
verstoppen moeten worden schoongemaakt. Als dat allemaal is gebeurd, luidt
het advies als volgt.
Zorg voor een kleine voorraad in huis. Bewaar levensmiddelen in goed geslotenpotten en bussen en bevorder een kortdurende, droge en koele opslag. Verwijder afval regelmatig uit de keuken en doe
iedere keer een schone zak in de afvalbak.
Als men zich aan deze regels houdt, kan
het gebruik van bestrijdingsmiddelen volledig achterwege blijven.
En om misverstanden te voorkomen; het
uitsluitend gebruiken van bestrijdingsmiddelen zonder het treffen van de goede
weringsmaatregelen levert nooit resultaat op.
Om de juiste maatregelen aan de melder
te kunnen adviseren, is altijd een goede
determinatie (het op naam brengen van
de soort) gewenst.
Stuur daarom ca. 4 à 6 onbeschadigde
exemplaren in een klein stevig doosje
van plastic o.i.d. goed verpakt naar onze
afdeling in Wageningen en wij laten u weten met welke soort u te maken heeft,
met bijvoeging van de betreffende voorlichtingsbrief of -brochure.
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Springstaarten
(orde Collembola)
Inleiding
Vooral op platte daken waar nogal eens
water blijft staan waardoor er in warmere
perioden groei van algen en mossen kan
optreden, kunnen springstaarten zich in
grote aantallen ontwikkelen. Als er zich in
het platte dak een opening bevindt zoals
een dakraam dat af en toe wordt open gezet, kunnen deze kleine hinderlijke maar
overigens onschadelijke insekten massaal het gebouw binnendringen.
De naam springstaarten is zeer terecht
gekozen want de insekten zijn aan het
achterlijf voorzien van een gevorkt
springorgaan, waarmee ze springen als
ze verstoord worden .

Summary
Algemeen

A variety of different insects (beetle,
moth, fly and mite species) preys upon
domestic food stores. Some groups of
insects are described; they all live and
breed in stored food. In many houses
(kitchens and food stores) are favourable
circumstances tor development of insect
species.

Springstaarten zijn kleine, vleugelloze insekten; ze worden dan ook ingedeeld in
de onderklasse van de ongevleugelde insekten (Apterygota). In deze onderklasse
worden ook de franjestaarten , waartoe
het zilvervisje en het ovenvisje behoren,
ingedeeld.
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