en -potten, goede diensten bewijzen.
Van de top-1 O insekten staan enkele
soorten die in de zomer aktief zijn op de
lijst. Veel meldingen komen binnen over
wespen, kattevlooien en tuinmiersoorten.
Daar waar wespen en mieren daadwerkelijk hinder of gevaar door steken veroorzaken, kan tot bestrijding worden overgegaan. Voor het overige kan bestrijding
van deze nuttige diersoorten achterwege
blijven.
Bij de hinderlijke insektesoorten blijven
de kakkerlakken nog steeds onze aandacht vragen. Aangegeven wordt dat uitvoering van een bestrijding 100% resultaat oplevert als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Goede voorbereidingen moeten worden getroffen. Met
name een betrouwbare inventarisatie en
een gedegen uitvoering van bestrijding in
het gehele verspreidingsgebied is belangrijk. Aangeraden wordt gebruik te
maken van een synthetische pyrethroïde.
Als laatste krijgen de wolaantasters (materiaalschade op rustige plaatsen), stofluizen (optreden in te vochtige woningen)
en voorraadaantasters (ontwikkeling in te
lang en te vochtig bewaarde grondstoffen
en levensmiddelen) de aandacht. Een
goede wering - droge woning, droge
opslag, regelmatige schoonmaak - kan in
deze gevallen bijdragen tot het voorkomen van het in grote aantallen optreden
van verschillende insektesoorten die tot
de genoemde categorieën behoren.
De juridische aspecten met betrekking
tot de bestrijding van plaagdieren ontbreken niet op deze dag. Mr. O.C. de Bruijn
memoreert de bestaande rechtspraak
over het verhalen van de kosten van de
bestrijding van plaagdieren. Met name in
het geval van kakkerlakken en faraomieren sprak de Hoge Raad op 3 april 1981
uit dat de wet geen onderscheid maakt
naar gelang men wel of niet schuldig is
aan de aanwezigheid van genoemde
diersoorten en dat degene die door het
gemeentebestuur wordt aangeschreven
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1
(de huiseigenaar), de kosten van de nodige voorzieningen moet betalen. Vervolgens gaat hij in op het feit dat de gemeente op grond van artikel 25 van de
Woningwet verplicht is de eigenaar van
een woning aan te schrijven, indien de
woning "verbetering behoeft" in verband
met hinder door ongedierte waaronder
ratten en muizen. De schuldvraag speelt
hierbij dus geen rol. In sommige gevallen
(b.v. vlooien) kan de gebruiker worden
aangeschreven. Als de gemeente afziet
van aanschrijving, moeten de nodige
maatregelen door of in opdracht van de
gemeente worden uitgevoerd.
Voor de toepassing van middelen met de
werkzame stoffen pentachloorfenol, tributyltinoxide en lindaan, geldt dat de bewoners/gebruikers van de te behandelen
panden vooraf schriftelijk informatie moeten krijgen over:
- de datum van de behandeling
- de te gebruiken middelen: merknaam,
toelatingsnummer, werkzame
stof(fen)
- de te behandelen ruimten
- de te bestrijden organismen
- de voorschriften omtrent de ventilatie.
Naast deze zorg voor de bewoners/gebruikers is er natuurlijk ook de zorg voor
de gezondheid en veiligheid van de toepasser. De Arbeidsomstandighedenwet
1980 die deels in werking is getreden bevat ook voorschriften ter bevordering van
het welzijn van werknemers in verband
met de arbeid. En het veilig omgaan met
bestrijdingsmiddelen en -apparatuur is
natuurlijk al veel langer een gulden regel
en voorgeschreven ingevolge de Bestrijdingsmiddelenwet.
Hoewel er na elk onderwerp tijd voor enige discussie was ingeruimd, blijken er
aan het eind van de dag nog de nodige
vragen te leven. Een forum o.l.v. de heer
H. van Blaaderen beantwoordt deze naar
vermogen. Met deze forumdiscussie
wordt de S.V.O.-nascholingsdag voor opgeleide ongediertebestrijders en leidingRat en Muis, 35 (2) 1987

gevende functionarissen besloten.
Summary
Every tour years ex-coursemembers of
the Dutch Foundation tor professional
Pest Control Training are invited tor a
retraining program of one day. These

refreshment courses are organized every
two years.
A review is given of the topics of the
retraining program of the 25th of March
1987.
A.D. Bode

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.
Nieuwe toelatingen
Toel.nr.

Merknaam

Actieve stof(fen)/
gehalte(n)

9430 N
9643N
9518 N
9520 N

deltamethrin 0,25 g/I
vloeibaar boorzuur 63%
deltamethrin 0, 125 g/1

9528 N

Ovon-Ex-8
Basilit B
Aidol Anti Insect
Brimethyl 100 voor ruimteontsmetting
Adolit CKB

9529 N

lmpralit CKB flüssig

9536 N

Woodpil

9542N
9544N
9546N
9547N
9553 N

Diffusit
ltox-2 super
Kopernaftenaat
Carbolineum
Sinesto B
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methylbromide 100%
boorzuur 4,6% (als B)
kaliumbichromaat 13,4% (als Cr)
kopersulfaat 8,7% (als Cu)
natriumbichromaat, chroomtrioxide
238 g/1 (als Cr)
kopersulfaat, cuprioxide
154 g/I (als Cu)
boorzuur, natriumpolyboraat
79 g/1 (als 8)
ammoniumbifloride, kaliumbifluoride 24,3% (als F)
boorzuur 12,6% (als B) borax
deltamethrin 0, 125 g/I
kopernaftenaat 16,2 g/I (als Cu)
steenkoolteeroliedestillaat 100%
alkyltrimethylammoniumchloride
152 g/I
borax 61 g/1 (als 8)
ethylhexanoaat 281 g/I

Toepassingsgebied
He ins
He
He ins
H
He

He

He
He
He ins
He
He
He
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VOLKSKRANT
(28 maart 1987)
Toel.nr.
9557 N
9558 N

Merknaam

9563 N

Muizenmiddel
Vlido Mieren & Vlooienpoeder
Vlido Totaal

9564 N
9565 N

Axis
Axis Plus

9566 N

Basilit CCA-B

9593 N
9594 N
9595 N
9608 N
9615 N
9620 N

Carven groen,
kopernaphtenaat
Metzol 8611
Poken Anti-mieren
Cetabever Schimmelwerende Muurverf
Nuodex Zink 3%
Rentokil TFD

Actieve stof(fen)/
gehalte(n)

Toepassingsgebied
rod

difenacoum 0,005%
deltamethrin 0, 1%
fenothrin 0, 1%
tetramethrin 0,2%
methopreen 0, 18%
methopreen 0 , 18%
permethrin 0, 15%
arseenpentoxide 22,2% (als As)
chroomtrioxide 13,8% (als Cr
koperoxide 11,8% (als Cu)
kopernaftenaat 16,2 g/1 (als Cu)

He

deltamethrin 0, 125 g/1
lindaan 1%
thiram 25 g/1

He ins
H
He

zinknaftenaat 3% (als Zn)
deltamethrin 0, 125 g/1

H
He ins

H
H
H
H
He

Mijten
De Britse Spoorwegen hebben een onderzoek laten uitvoeren naar het voorkomen van mijten in treincoupés van passagierstreinen. Matthew Colloff, zoöloog
van de universiteit te Glasgow, heeft stofmonsters genomen van de treinstoelen.
In elke treinstoel zitten gemiddeld over
een jaar zo'n duizend verschillende
personen.
Uit het onderzoek blijkt volgens Colloff
dat het met de hygiëne wel mee valt. In
de stofmonsters trof hij tien verschillende
mijt-soorten aan.
De aantallen waren echter zeer laag. De
meest voorkomende soort is de Europese
huismijt*), de Dermatophagoides pteronyssinus, waarschijnlijk via de kleding
overgebracht op de treinzittingen. In een
gemiddelde woning in Engeland zitten
honderd mijten per honderd milligram
huisstof. In een gelijke hoeveelheid stof,
afkomstig uit intercity-treinen, zit maar
één mijt. Volgens Colloff worden er in

treinen relatief weinig mijten gevonden
vanwege het ontbreken van voldoende
voedingsmiddelen en menselijke huidschilfers.
Het onderzoek van Colloff leverde een
merkwaardig, niet-verklaarbaar resultaat
op. In een dieseltrein worden in de passagierscompartimenten gemiddeld twee
maal zoveel mijten gevonden als in elektrische treinen.
' ) huisstofmijt (red.)

EDESE COURANT
(26 maart 1987)
Ede - In een privézwembad aan de Zandlaan in Ede is gistermiddag een muskusrat gevangen. Medewerkers van de gemeentelijke dienst civieltechnisch onderhoud en reiniging wisten het dier
onschadelijk te maken. Het zwembad
was door de ongenode gast inmiddels
enigszins beschadigd.

Plaagdieren verhuizen uit de Uiterwaarden
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.

■

Medio juli 1987 gaat de Afdeling Bestrijding van Dierplagen verhuizen.
Het telefoonnummer blijft 08380 - 19061 ,
het postbusnummer verandert ook niet.
Voor bezoekers is het vinden van ons
kantoor door de verhuizing wat gemakkelijker geworden. Het bleek nl. dat de fraai
gelegen plek aan de Pabstsendam bij de
Rijnhaven en grenzend aan de uiterwaarden van de Rijn, zelfs bij veel Wageningers onbekend was.

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.

Het postadres van de Afdeling Bestrijding van Dierplagen is:
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Staatstoezicht op de Volksgezondheid
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Hoofdinspectie Milieuhygiëne
Afdeling Bestrijding van Dierplagen
Postbus 350
6700 AJ Wageningen
telefoon: 08370- 19061
bezoekadres:
Vadaring 120, Wageningen
De nieuwe behuizing is een deel van het
bekende " Vada-gebouw" waarin in het
recente verleden de Drukkerij VADA was
gevestigd.
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