Plaagdieren in de Pers

1

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)

H
H
H
H
He

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

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.
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.
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Rat en Muis, 35 (2) 1987

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.
Het postadres van de Afdeling Bestrijding van Dierplagen is:
Rat en Muis. 35 (2) 1987

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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Afdeling
Bestrijding

J van Oierplagen

II

1

Stichting
Vakopleiding
Ongediertebestrijding

""rot

"Het 'oude stekje ' in de uiterwaarden "

Wat doet de Afdeling Bestrijding van
Dierplagen

De Afdeling vervult taken bij de handhaving van o.m. de Bestrijdingsmiddelenwet, Woningwet, Hinderwet, Afvalstoffenwet en de Quarantainewet.
Dat gebeurt o.a. door het toezien op of
begeleiden van de uitvoering van bestrijdingen en door het geven van voorlichting. Informatie wordt verstrekt over het
doeltreffend en zo veilig mogelijk uitvoeren van bestrijdingen van plaagdieren zoals ratten, muizen, insekten en mijten in
en om gebouwen, op afvalstortplaatsen,
in havengebieden etc.
Voordat bestrijdingsmiddelen worden
toegelaten voor gebruik, worden ze door
vertegenwoordigers van de betrokken ministeries beoordeeld op giftigheid, milieuaspecten, schadelijke nevenwerkingen,
veilige toepasbaarheid en deugdelijkheid. De Afdeling is belast met het deugdelijkheidsonderzoek van een aantal
groepen " niet-landbouwmiddelen", te
weten: knaagdierbestrijd ingsmiddelen,
insektenbestrijdingsmiddelen en houtconserveringsmiddelen tegen insekten
en schimmels. Zo nodig wordt door de Afdeling de opzet en coördinatie verricht
voor onderzoek naar resistentie bij ratten

■

70

muizen voor bepaalde bestrijdingsmiddelen.
De opleiding van bestrijdingstechnici en
leidinggevende funktionarissen van gemeentelijke en andere overheidsdiensten
en van ongediertebestrijdingsbedrijven
en andere bedrijven en instellingen, etc.
wordt verzorgd door de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding. De stichting is door 3 instellingen opgericht: de
Nederlandse Vereniging van Reinigingsdirecteuren, de Nederlandse Vereniging
van Ongediertebestrijdingsbedrijven en
het Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
De meest bekende activiteiten van de Afdeling liggen op het gebied van de voorlichting over de wering en bestrijding van
dierplagen. Daarover bestaan contacten
met ondermeer grootwinkelbedrijven,
voedingsmiddelenindustrie, instellingen
van gezondheidszorg, huiseigenaren,
agrarische bedrijven, huurders van woningen, gemeentelijke diensten en ongediertebestrijdingsbedrijven.
Er wordt veel nadruk gelegd op preventie, een juiste determinatie van de betrokken diersoort(en), het deskundig gebruik
van deugdelijke bestrijdingsmiddelen en
toepassing van de minst giftige middelen ;
in veel gevallen kan worden geadviseerd
geen bestrijdingsmiddelen te (laten) gebruiken, maar het probleem op te lossen
met technische maatregelen of d.m.v. fysische bestrijding .
De buitendienstmedewerkers van de Afdeling zijn dagelijks " in het veld" om
waar nodig ter plaatse de aard, omvang
en oorzaak van de hinder vast te stellen
en betrokkenen te informeren omtrent het
op deskundige wijze oplossen van de
problemen. Zowel bedrijven, instellingen,
particulieren als ongediertebestrijdingsbedrijven en -diensten kunnen een beroep doen OP. de Afdeling.
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Afdeling BestnId1ng van D1erplagen
Postbus 350. 6700 AJ Wageningen
(Vadaring 120), tel. 08370-19061 .

0

Ministerie van Volkshuisvesting
Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer

Afdeling Bestrijding van Dierplagen
Postbus 350, 6700 AJ Wageningen
(Vadaring 120), tel. 08370-19061
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