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VERVALLEN EN NIEUWE TOELATINGEN
BESTRIJDINGSMIDDELEN
maar ook over aangelegenheden waarvoor beleidsbeslissingen nodig zijn, welke door het midden- en topkader dienen
te worden genomen. Daarom wordt de
uitnodiging om aan een contactdag deel
te nemen gericht aan "leidinggevenden", zowel als aan "uitvoerders" van de
betrokken afdelingen of diensten.
De onderwerpen die aan de orde komen,
waarbij vooral de nieuwe ontwikkelingen
worden belicht, zijn de volgende:
-

-

Omvang, kosten en belang van de beroepsmatige ongediertebestrijding
in Nederland.
Gemeentelijke zorgplicht ingevolge
huidige wetgeving, gedoogplicht, jurisprudentie in verband met aanschrijvingsplicht en kostenverhaal.
Informatie betreffende de Stichting
Vakopleiding Ongediertebestrijding
(S.V.0.)

Bestrijdingsmiddelen o.m.: bewaarplaats en arbeidsveiligheid; preventieve toepassing; belang van deskundige toepassing; periodieke inspecties;
geadviseerde middelen; ultrasonore
en elektromagnetische apparatuur.
Bouwkundige en hygiënische wering;
hulpmiddelen t.b.v. bestrijding (betreffende bruine rat, zwarte rat,
huismuis, huisspitsmuis, kakkerlakken, (tropische) mieren, vochtminnende mijten en insekten).
- Houtconservering.

-

Wijzigingen die van belang zijn voor o.m. de beroepsmatige ongediertebestrijder t.a.v.
zijn eigen werkzaamheden of de te vestrekken adviezen aan derden.
Vervallen toelatingen
Toel.nr.

Merknaam

Actieve stof(fen)

Toepas- Vervalsingsdatum
gebied

6759 N
6761 N
6779 N

Resistol-GPR
Resistol-GPR Zwart
Cuprinol Wood
Preserver Clear
Friskies Tapijt
Vlooienvrij

pentachloorfenol 45 gil
pentachloorfenol 45 g/I
pentachloorfenol 16,8 gil
zinknaftenaat 13,6 gil (als Zn)

He
H

17-03-86
17-03-86

He

06-04-86

lindaan 0,63%

H

01-04-86

7847N

Summary

Nieuwe toelatingen

Every year "contact"meetings are being
organized by the Department of Pest
Control tor pest control operators of
municipal offices and firms.
Subjects that are presented regard
recent developments on pesticides,
legislation and organization.

Toel.nr.

Merknaam

Actieve stof(fen)

Toepassingsgebied

9379N

permethrin 2 g/I

He ins

9383N
9394 N
9398N
9400N

Xylamon Houtwormdood
(H-384)a
ltox-per
Borer Fluid FN
Bruine Carbolineum
ARS MAT

He ins
He ins
He

9403N
9404N
9405N
9406N

Protex Cyper
Conserduc Per 100
Conserduc HBD
Conserduc Combi

9407 N
9426 N

Conserduc Bor
K-Othrine Vliegenen Ongediertespray
Beaphar totaal spray
Super Caïd Concentraat
Uni-Carbolineum
Uni-Green
Carbolineum
Klerat Pellet

permethrin 2 gil
fenitrothion 7,9 gil
steenkoolteeroliedestillaat 100%
allethrin 3,9%
piperonylbutoxide 3,7%
cypermethrin 0,71 gil
permethrin 2 g/I
lindaan 7 ,3 gil
lindaan 8,5 gil
pentachloorfenol 42,5 g/I
natriumpolyboraat 98,5%
deltamethrin 0,028%
deltamethrin 0,028%
bromadiolon 2,5 g/I
steenkoolteeroliedestillaat 100%
kopernaftenaat 16,2 g/I (als Cu)
steenkoolteeroliedestillaat 100%
brodifacoum 0,005%

H (o.a.)
H
rod
He
He
He
H

Schema 1987
Provincie
Gelderland
Noord-Brabant

donderdag 29 januari 1987, in de Grote Zaal van het Elektrum, Klingelbeekseweg 45, Arnhem.
donderdag 5 februari 1987, in het Instructielokaal van de Dienst Gemeentewerken, Fred. van Eedenplein 1, Eindhoven.

Noord-Holland

donderdag 12 februari 1987, in de Universiteitsraadzaal van de
Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam-Buitenveldert.

Drenthe

woensdag 18 februari 1987, in de Foyer van Cultureel Centrum "De
Tamboer", Hoofdstraat 17, Hoogeveen.

Friesland

donderdag 26 februari 1987, in de Bovenfoyer van "De Harmonie",
Ruiterskwartier 4, Leeuwarden .
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Rat en Muis, 34 (3/4) 1986

9427
9438
9444
9452
9453
9508

N
N
N
N
N
N

Rat en Muis, 34 (3/4) 1986

H
He
He
He
He
He
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Toelichting toepassingsgebied
H
He
He ins
rod

middel toegelaten ter bestrijding van insekten in en om gebouwen.
houtconserveringsmiddel ter voorkoming of bestrijding van vnl. schimmels.
middel ter bestrijding van houtaantastende insekten.
rodenticide , middel ter bestrijding van ratten en muizen.

N.B.
Ten aanzien van het toepassingsgebied, de toepassingstechniek, e.d. wordt verwezen
naar het etiket van het betrêffende middel.
Voor nadere informatie wordt tevens verwezen naar de Bestrijdingsmiddelengids, deel 1
en 2; uitgegeven door de Staatsuitgeverij en verkrijgbaar bij of via de boekhandel.

UIT DE BUITENDIENST
Tipgevers één. - twee - drie
Tip één
Het aantal pissebedden dat de woning
met ons deelt is volgens mij niet onrustbarend. Iedere dag komen we er wel een
aantal tegen, die zich door de hal verplaatsen of zich in het toilet ophouden.
Vooral in het toilet kan ik in alle rust hun
gedragingen bestuderen en heb ik het
gevoel veel overwerk te verrichten.
Het zijn wonderlijke dieren deze landkreeften, die zich steeds beter thuis blijken te voelen in onze woning.
Op een zeker moment begint het mijn
vrouw echter te vervelen en na de opmerking dat ze de Afdeling Bestrijding van
Dierplagen Wageningen wil inschakelen,
ga ik op onderzoek uit.
Deze kruipruimte is altijd al vochtig geweest, zodat ik er weinig vertrouwen in
heb om hier iets te ontdekken. Onder de
vloer zie ik vele pissebedden, die zich in
het schijnsel van mijn zaklantaarn verplaatsen. De ruimte blijkt toch veel natter
te zijn dan ik had gedacht en de tussenmuur naar de buren is zelfs drijfnat.
Ik wring mijn hoofd in de meterkast en
vind eindelijk een verklaring voor de be92

schimmelde tassen, schoenen en kleding, die hier hun rustplaats hebben. Het
water loopt hier langs de muur naar beneden richting kruipruimte en pissebedden.
Op zolder blijkt de waterleiding lek te zijn,
net waar deze in de leidingkoker verdwijnt. In de loop der jaren is de opening
waarschijnlijk verder uitgesleten, waardoor de vochtigheid en het aantal pissebedden steeds toenam.
Na de loodgieter verdwijnen nu ook de
pissebedden en houd ik me weer bezig
met het bestuderen van de verjaardagskalender. Toch zorgden de pissebedden
ervoor dat grotere schade werd voorkomen en daarvoor ben ik ze nog steeds
dankbaar.

" pissebedden (Oniscoidea), foto Rijksinstituut voor Natuurbeheer - Arnhem "

Tip twee
Dit voorjaar klaagden mijn buren over
steekmuggen, die hun naam eer aandeden met achterlating van gevoelige plekken.
Overlast door steekmuggen is vaak te wijten aan water onder de vloer, dus kijk ik
na een half jaar (zie tip één), eerst maar
weer eens in de eigen kruipruimte.
Deze is op de doorgang onder de fundeAat en Muis, 34 (3/4) 1986

•

ringsbalk na redelijk droog en zowel pissebedden als muggen blijken afwezig.
Bij mijn buren tref ik een geheel andere
situatie aan. Hier klinkt het gegons van
duizenden muggen. Een egale wateroppervlakte bedekt een groot deel van de
kruipruimte. Met een geleend apparaat
pompen de buurman en ik het water weg
en baggeren onder de funderingsbalk
door om de afvoer van het keukengedeelte te bekijken. Er is hier geen spoor van
lekkage te bekennen, dus zal het misschien toch wel grondwater zijn.
Buurman nummer drie meent dat zijn
kruipruimte droog is, maar na ons onderzoek trekt hij zijn bewering snel in.
De pomp verricht goed werk, waardoor
we ook hier het gedeelte onder de keuken kunnen bekijken. Na het opendraaiAat en Muis, 34 (3/4) 1986

en van de keukenkraan stroomt het water
rechtstreeks onder de vloer. Op de afvoer
ontbreekt een afsluitdop en op de vraag
hoelang dit al het geval is, krijgen we
geen antwoord.
Uiteindelijk hebben we toch de oorzaak
gevonden en een eenvoudige afsluitdop
met een beetje pvc-lijm voorkomt verdere
problemen.
Ook hier wezen plaagdieren ons erop dat
er iets aan de hand moest zijn, waarna
we met een simpele handeling het wegdrijven van ons woonblok wisten te voorkomen.

Tip drie
De bewoners van een bungalow kregen
vorig jaar last van latrinevliegen en zoch93
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