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het om rioolgebreken, waarbij ratten
uit het hoofdriool via kapotte huis- of
bedrijfsaansluitingen het gebouw binnen komen. In dit soort gevallen zal na
een bestrijdingsactie het probleem
zich herhalen als deze gebreken niet
worden verholpen.
De bestrijding dient in deze gevallen
dan ook gezocht te worden in het
oplossen van de gebreken en pas
daarna indien nodig in het uitleggen
van giftig lokaas.
Met het gebruik van onvergiftigd lokaas kunnen we blijvend controleren
of er zich ratten ophouden in b.v. de
kruipruimte van een gebouw. Blijken
er na het oplossen van het gebrek nog
ratten aanwezig te zijn dan kan dat betekenen dat er nog meer gebreken zijn

of dat de ratten zijn opgesloten. In het
laatste geval moet er alsnog een
bestrijdingsactie plaats vinden.
Summary

Ina number of situations the use of unpoisoned bait is more preferable than the use
of of poisonous bait. The following examples are mentioned, monitoring the presence of rats and/or mice, bait preference
tests, determining the required number of
baitstations, establishing results of control, checking permanent baitstations, the
choice of baitstations in urban areas and
checking the results of ratproofing.
P.C. Groebe.

der opgelopen en met ontbloot bovenlijf
hijs ik me in mijn overall.
Op nog geen 5 meter van de ingang blijkt
de afvoer van een schrobputje niet in orde
te zijn. De dunne afvoerpijp loopt daar in
de brede kraag van de gietijzeren rioolafvoer. Tussen de kraag en de afvoerpijp is
de afdichting verdwenen en deze ruimte
verschaft ratten vanuit het straatriool toegang tot de kruipruimte. We kijken elkaar
een beetje ongelovig aan. Hebben we de
oorzaak nu al gevonden? De verleiding
om het daglicht weer op te zoeken is
groot, maar we gaan in tijgersluipgang
toch verder om de overige afvoeren en leidingen te controleren.

broek en T-shirt onder deze omstandigheden.
Het gedeelte onder de koelruimte bezorgt
ons koude rillingen, wanneer de koelleidingen onze natte ruggen beroeren, maar
we vinden verder geen gebreken. Na het
verwijderen van 3 dode ratten zoeken we
dan ook het zonlicht weer op.
Bezweet, maar voldaan klop ik mijn overall uit en diept de bestrijder het zand op uit
zijn spijkerbroek en T-shirt.
De frisdrank smaakt voortreffelijk en als ik
vier weken later nog eens ga kijken, blijkt
de loodgieter het probleem al te hebben
verholpen en blijft het controlelokaas onaangeroerd liggen.

Aan de geluiden naast me maak ik op, dat
een overall beter voldoet dan een spijker-

P.C. Groebe.

ÄLS TWEE DRUPPELS WATER

Het zweet loopt langs mijn rug en na iedere beweging plak ik vaster aan mijn
autostoel. "Volgend jaar neem ik toch
maar een open dak in plaats van een
duurder verfje, want airconditioning zal
wel niet haalbaar zijn", denk ik op weg
naar mijn volgende afspraak. De rattenklacht, die mij naar deze gemeente
brengt, belooft ook al niet veel goeds. Een
slagerij, waar men al jarenlang hinder ondervindt van ratten zal wel een rondje
kruipruimte inhouden. En dat bij deze
temperatuur.
In de kantine van de gemeente hebben
een paar beladers van de vuilnisauto zich
getooid met zweetbanden om hoofd en
pols en ze lijken meer te zijn weggelopen
van een sporttoernooi. De gemeentelijke
ongediertebestrijder zit al met zijn zaklantaarn in aanslag op me te wachten. Op
mijn vraag of hij nog een overall nodig
heeft, antwoordt hij ontkennend, dus
gaan we maar op pad.
We worden ontvangen door twee keurslagers, die een levende reclame vormen
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voor hun eigen produkten. Het blijken vader en zoon te zijn, die zeer veel gelijkenis
met elkaar vertonen, zowel in uiterlijk als
in omvang. Nadat mijn verbazing over de
twee druppels water enigszins is verdwenen, verneem ik dat ze al meer dan 10 jaar
last hebben van ratten in de kruipruimte.
Deze geven regelmatig blijk van hun aanwezigheid door de telefoonkabel aan te
knagen, waarna de PTT en enig giftig lokaas weer tijdelijk uitkomst bieden.
We dalen af in een koele kelder, waar bier
en frisdrank ons vriendelijk toelachen.
Wat mij betreft zullen we het hier wel even
kunnen uit houden.
De slager verwijdert echter het daar aanwezige luik dat toegang geeft tot de kru ipruimte. Het daar uitgelegde lokaas is alweer verdwenen en de stank van dode
ratten verdrijft de gedachte aan een langdurig verblijf in de kelder.
Er is nog een andere mogelijkheid om de
kruipruimte te betreden en we besluiten
daar te starten met ons onderzoek.
Ondertussen is de temperatuur nog verRat en Muis, 35 (1) 1987

VERVALLEN EN NIEUWE TOELATINGEN
BESTRIJDINGSMIDDELEN
Wijzigingen die van belang zijn voor o.m. de beroepsmatige ongediertebestrijder t.a.v.
zijn eigen werkzaamheden of de te verstrekken adviezen aan derden.
Vervallen toelatingen
Toel.nr.

Merknaam

Actieve stof(fen)/
gehalte(n)

Toepassingsgebied

Vervaldatum

3735 N

Zerpytrine

pyrethrinen 0,2%
piperonylbutoxide 1%

H

08-10-86

4790N

AA-Mie rex

lindaan 0,5%
methoxychloor 3%

H

01-12-86

5544N

Aglukon tegen
krupend ongedierte

lindaan 0,5%
methoxychloor 3%
piperonylbutoxide 0,4%
pyrethrinen 0,075%

H

01-07-86

6799 N

Van Swaay's "ACC-zour·

chroomacetaat (17,6% als Cr)
natriumbichromaat
(10,9% als Cu)
kopersulfaat

He

27-07-86
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Toel.nr.

Merknaam

Actieve stof(fen)/
gehalte(n)

Toepassingsgebied

Vervaldatum

Toel.nr.

6803N

Super Wolmanzout-C-082

arseenpentoxide
( 13.7% als As)
kopersulfaat
(10,9% als Cu)
natriumbichromaat
(19,10/oalsCr)

He

13-08-86

allethrin 0, 1%
piperonylbutoxide 1%
pyrethrinen 0, 15%

H

Broomchemie B.V.
Methylbromide

methylbromide 100%

gas

Cuprinol Wood
Preserver Light Oak

pentachloorfenol
17,4g/l
zinknaftenaat 15,7
gil alsZn

He

6862 N

6865N
6875N

lnsect-o-cied op
waterbasis

13-08-86

13-08-86

Protekta Gas Fosfine

aluminiumfosfide 57%

gas

01-10-86

6917 N

Xylamon-Houtgrondering
WR

dichlofluanide 5,2 g/I
pentachloorfenol 43 gil

He

08-11-86

6941 N

Superwolmanzout-C
pasta

arseenzuur 11 ,2%
als As
kopersulfaat 8,7%
alsCu
natriumbichromaat
15,60/oalsCr

He

23-12-86

8081 N

Bendiocarb Wettable
powder
ldolin-M.W.8.

bendiocarb 80%

H

lindaan 8.8 g/I
pentacloorfenol 44 g/I

He

Mand- en Tapijtspray
tegen vlooien en hun
larven

propoxur 2,0%
tetramethrin 0,2%
piperonylbutoxide 1,0%

H

9460N

Celsor lmpregneerbeits

dichlofluanide 1,6 g/I

He

9468N

Roxasect tegen
Houtworm

deltamethrin 0,03%

He

9469 N

Ethyleenoxide (E.)

ethyleenoxide 100%

gas

9470N

Sterigas P/E

ethyleenoxide 100%

gas

9479N

Denkamethrin W.P.

permethrin 25%

H

Actieve stol(fen)/
gehalte(n)

9480N

Luxan Vliegenstrip

permethrin 6,25%

H

9482 N

Detia Phosphine Pellets

aluminiumfosfide 57%

gas

9483 N

Detiaphos Tabletten

magnesiumfosfide 34 %

H

9484 N

Detia Gas-Ex-T

aluminiumfosfide 57%

gas

9485 N

Detia Gas-Ex-B

aluminiumfosfide 57%

gas

9492N

Tapyflo +

deltamethrin 0,028%

H

9493N

K-Othrine Super
Houtwormmiddel

deltamethrin 0, 125 g/1

He

9494N

Roxasect tegen
Houtworm, vloeibaar

deltamethrin 0, 125 gil

He

9495 N

Mepros strooipoeder

bendiocarb 1,25%

H

9498 N

Detiaphos Pellets

magnesiumfosfide 34%

gas

9501 N

Aarodex

difenacoum 0,005%

rod

9502N

AArodex (voor
kleingebruik)

difenacoum 0,005%

rod
H

27-07-86

6892 N

7402N

Merknaam

01-10-86
01-07-86

9505 N

K-Othrine Wespenpoeder

deltamethrin 0,2%

9508 N

Klerat Pellet

brodifacoum 0,005%

rod

9516 N

Perfacs Super Aerosol

deltamethrin 0,015%

He

9517 N

Perfacs Super N

deltamethrin 0, 125 gil

He

9518N

Aidol Anti-Insect

deltamethrin 0,125 g/I

He

9519 N

Protex Delta Super

deltamethrin 0, 125 g/I

He

9527N

Basilit UB

ammoniumbifluoride 20,3% (als F)

He

9529N

lmpralit-CKB flüssig

natriumbichromaat, chroomtrioxide
238 gil (als Cr)
kopersulfaat, cuprioxide 154 g/1 (als
Cu)
boorzuur, natriumpolyboraat 79 g/I
(als B)

Nieuwe toelatingen
9458N

34

9553N
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Toepassingsgebied

Sinesto-B
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ethylexanoaat 281 g/I
alkyltrimethylammoniumchloride
152 gil
borax 61 gil (als B)

He

He

35

■

1

1
Toelichting toepassingsgebied

Het programma voor dit jaar is als volgt:

H
=
He
He ins=
rod
=

Utrecht
Liempde
Amsterdam Zuidlaren
-

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 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.

Medica
Landbouwwerktuigendagen
lnterclean
Najaarsbeurs Zuidlaardermarkt

Onze buitendienstmedewerker uit de betreffende regio zal aan de bezoekers van
de beurzen voorlichting geven.

-

17 t/m 20 maart 1987
11 t/m 13 mei 1987
1 t/m 4 september 1987
19 t/m 21 oktober 1987.

U bent van harte welkom in onze stand als
U één van de bovenstaande beurzen
bezoekt.

VOORLICHTING INSEKTEN
TENTOONSTELLINGEN 1987
In de afgelopen jaren heeft de Afdeling
Bestrijding van Dierplagen niet meer gekozen voor deelname aan grote algemene
publieksbeurzen. Er wordt echter meer
aandacht besteed aan specifieke doelgroepen die de vakbeurzen bezoeken.
Enerzijds zijn dit beurzen, waar vooral de
tech nische specialisten komen, die vanuit
hun diverse werkzaamheden geconfronteerd worden met ongewenste diersoorten. Anderzijds wordt gemikt op leidinggevenden in sleutelfuncties bij bedrijven en
instellingen.

Eind vorig jaar werd b.v. een gezamenlijke presentatie ingelast met het Consulentschap in algemene dienst voor de Gewasbescherming van het Ministerie van
Landbouw en Visserij aan de Vakbeurs Intensieve Veehouderij. Deze vakbeurs in
Utrecht is vnl. gericht op de varkens- en
pluimveehouderij.
Het komende jaar zal uitsluitend worden
deelgenomen aan vakbeurzen.

derden bestaat onzerzijds geen bezwaar.
Uiteraard gebeurt dit bij voorkeur naar
aanleiding van een determinatie door eenervaren waarnemer, die betrokken in 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-1.06
HIMH/BD-1.07
HIMH/BD-1.08P
HIMH/BD-1 .09P
HIMH/BD-1.10
HIMH/BD-1 .41
HIMH/BD-1.42
HIMH/BD-1 .43
HIMH/BD-1.44
HIMH/BD-1.71
HIMH/BD-1.74

april '86 *)
april '86 *)
nov. '84
nov. '84
nov. '84
okt. '85
nov. '84
nov. '84
feb. '85
feb. '87*)
feb. '87 *)
feb. '87* )
dec . '84
dec. '8.6 *)

Blattella germanica L.
8/atta orientalis L.
lsopoda
Forficula auricularia L.
Lepisma saccharina L.
Ctenocephalides spp.
Paravespu/a sp.
Lasiusspp.
Cu/icidae
Hylotrupes bajulus L.
Anobium punctatum Deg.
Anobium punctatum Deg.
Lasius fuliginosus Latr.
Thermobia domestica Packard

Duitse kakkerlak
Oosterse kakkerlak
pissebedden
gewone oorworm
zilvervisje
honde- en kattevlooien
wespen
tuin mieren
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 en Muis van december 1985 zijn deze publicaties gewijzigd.

Stand Vakbeurs Intensieve Veehouderij 1986
36

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
kopieën van deze informatiefolders aan
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