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van bestrijdingsmiddelen niet zinvol.
Op zoek naar de ontwikkelingsbron(nen)
kwamen we uit bij een tiental dozen
hondendiner die de vermelding "NIEUW"
op de verpakking hadden staan. Navraag
leerde dat "NIEUW" in dit geval
betekende, dat het produkt al ruim een
jaar op de plank stond zonder verkocht te
zijn. Enkele pakken werden open
gemaakt en bleken vol larven te zitten. Zij
konden de afvalcontainer in.
Als de larven van vruchtmotten aan hun
verpopping toe zijn, verlaten ze het
produkt waarin ze zich ontwikkeld
hebben en kruipen zover mogelijk
omhoog om die verpopping op een
rustige, donkere plek te laten
plaatsvinden. Dat houdt voor de
bestrijding in dat er, na verwijdering van
de bron, een grondige schoonmaakactie
op touw moet worden gezet. De stelling
waarop de ontwikkelingsbron aanwezig is
geweest moet worden ontruimd en
ontmanteld om in alle naden en kieren te
kunnen schoonmaken.
Verpopping vindt plaats achter plinten,
achter de plastic prijsstrips op de
schappen en zelfs tegen de felsrand van
blikken met conserven.
De keuze om de zaak voor de
schoonmaakactie een halve dag te
sluiten of de werkzaamheden in de vrije
avonduren uit te voeren ligt uiteraard bij
de bedrijfsleiding. Vast staat dat de actie
moet gebeuren om de problemen op te
lossen.
Bij het zoeken naar de
ontwikkelingsbronnen van vruchtmotten
moet worden bedacht dat de larven een
groot aantal produkten kunnen aantasten,
variërend van chocola tot
graanprodukten, in casu het hondendiner.
De naam vruchtmot is daarom ietwat
misleidend, omdat de indruk zou kunnen
bestaan dat zij uitsluitend in of op
(gedroogde) vruchten voor zouden
komen. Dat is allerminst het geval.
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In een andere winkel lag het probleem
anders. Hier kregen we te maken met de
broodkever (Stegobium paniceum L.),
waarvan de larven zich vooral
ontwikkelen in deegwaren. Dat kan
variëren van macaroni en spaghetti tot
diervoeders en koeken voor menselijke
consumptie.
In de stellingen met kruidenierswaren
werden regelmatig kevers waargenomen.
De larven van broodkevers hebben goed
ontwikkelde poten. De kevers leggen de
eieren meestal wel, maar niet altijd in de
bron zelf. Ze kunnen dat ook op
willekeurige plaatsen doen. De larven
zoeken dan op eigen kracht een
geschikte ontwikkelingsbron op.
Ook bij deze soort geldt dat, als kevers
regelmatig in grote aantallen worden
gezien, er een oud geworden produkt
moet zijn, waarin de ontwikkeling heeft
plaats gevonden. Op de stellingen was dit
oud geworden produkt niet te vinden.
Daarentegen wel onder de stelling. Eens,
de uiterste verkoopdatum was inmiddels
al lang verlopen, was een pakje
roggebrood achter de stelling gevallen.
Dit was niet opgemerkt. Ook bij
schoonmaakactiviteiten bleef dit pakje
liggen. Na sanering van de bron, ofwel het
weggooien van het pakje roggebrood,
werden geen nieuwe kevers meer
gevonden en het probleem was opgelost.
Een derde probleem deed zich voor in
een winkel voor biologisch-dynamische
produkten. In enkele pakjes tarwe bleken
zich graanklanders (Sitophilus granarius
L.) ontwikkeld te hebben. Het wijfje van de
graanklander maakt een gaatje in een
graankorrel en legt daar een ei in.
Vervolgens sluit zij het gaatje af met een
uitscheidingsprodukt dat de kleur van de
graankorrel heeft. Aan de buitenkant is
dus niet te zien, dat er in de graankorrel
een larve zit. De aantasting wordt pas
zichtbaar als de volwassen kever na de
verpopping, die ook in de korrel
plaatsvindt, het produkt verlaat.
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voorraden aantastende klander

Een wijfje legt meerdere eieren, telkens
één per graankorrel en kan in totaal wel
een paar honderd eieren leggen. Op die
manier kan een partij graan volledig
worden aangetast. Als de aantasting niet
direct wordt opgemerkt, kunnen zich
meerdere generaties in het betreffende
produkt ontwikkelen.
Meerdere voorbeelden zijn voorhanden.
De kern van de "bestrijding" van
voorraadinsekten in een

levensmiddelenbedrijf is dus de zorg voor
tijdige verkoop of tijdig gebruik van de
betrokken produkten. Hetzelfde verhaal
gaat op als pakjes levensmiddelen te lang
op de plank in de keuken van de
gebruiker blijven staan. Na verwijdering
van de bron en zonodig een grondige
schoonmaakactie zullen de problemen in
winkels zonder het toepassen van
bestrijdingsmiddelen kunnen worden
opgelost.
De temperatuur moet zo laag mogelijk
zijn en bij voorkeur lager dan 1 S' C, zodat
de ontwikkeling van de meeste
insektensoorten tot stilstand komt.
Een goede luchtcirculatie is eveneens
essentieel. Een belangrijke vorm van
klimaatbeheersing is de handhaving van
een lage relatieve luchtvochtigheid van
40 à 50%.
A.D. Bode

Ophef over de toepassing van pyrethroïden
in Duitsland
Summary
On the 3rd of April 1992 the German
television showed a documentary called
"Vorsicht Kammerjäger'"· The film was
dealing with the use of pyrethroïds in
buildings. Scientists gave !heir opinion on
the dangers connected with the use of
these insecticides. Same houses were
abandoned because of the tact that
pyrethroïds had been used against fleas.
People who lived in the houses were of
the opinion that the troubles with !heir
health were directly related to the
application of the pyrethroïds. Research
in the Netherlands and information given
Dierplagen en Milieu, 40 (3) 1992.

by the health authorities of the RIVM
(State institute of public health and
environmental hygiene) did not give any
indication that the !acts given in the
documentary could be true.

De bestrijding van kakkerlakken en
vlooien in Duitsland
Bij de bestrijding van kruipend ongedierte
wordt in Duitsland, evenals in ons land,
gebruik gemaakt van synthetische
pyrethroïden zoals cyfluthrin, deltamethrin
en permethrin. In het verleden zijn er al
eens berichten uit Duitsland gekomen dat
er mensen ziek zouden zijn geworden na
53
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een bestrijding met deze middelen en dat
zij hun woning niet meer konden
bewonen. Op 3 april 1992 werd door een
duits televisiestation wederom een
documentaire gewijd aan de
veronderstelde problemen die zouden
optreden bij de toepassing van
synthetische pyrethroïden. In de film
werden allereerst beelden vertoond van
een zwembad waarin een bestrijding
tegen kakkerlakken moest worden
uitgevoerd. De bestrijder vernevelde het
middel in de ruimte wat tot gevolg zal
hebben dat zeer veel bestrijdingsmiddel
terecht komt op plaatsen waar zich geen
kakkerlakken bevinden. Overigens
gebruikte de betreffende bestrijder
natuurlijke pyrethrinen die weliswaar zeer
snel worden afgebroken, maar waarmee
het kakkerlakkenprobleem (in het
betreffende geval ging het om de
oosterse kakkerlak 8/atta orientalis L.)
niet zal worden opgelost. Daarna werden
beelden vertoond van een mooie woning
waarin een vlooienbestrijding was
uitgevoerd. De woning stond al twee jaar
leeg omdat hoge concentraties
deltamethrin waren aangetroffen. Zelfs 6
jaar na de uitgevoerde bestrijdingsactie
bleek nog steeds 162 mg deltamethrin/
m 2 vloeroppervlak aanwezig te zijn. Een
absurd hoge concentratie na een zo
lange tijd. De vrouw des huizes kampte
sedert de uitgevoerde bestrijding met
gezondheidsproblemen die naar werd
gesuggereerd zouden samenhangen met
de uitgevoerde bestrijdingsactie.
In een andere woning was de
vloerbedekking door de bewoner zelf
behandeld met een niet nader
aangeduide pyrethroïde. Prompt kreeg de
bewoonster last van diverse
gezondheidsproblemen. En tot slot
werden beelden getoond van een woning
in het noorden van Duitsland waar
eveneens een vlooienbestrijding was
uitgevoerd. In deze woning had een
medewerker van een tuincentrum tot drie
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duitse kakkerlak (Blattella germanica)

keer toe een bestrijding uitgevoerd. De
bestrijder verstrekte achteraf de
informatie dat een bestrijding zou zijn
uitgevoerd met een combinatiemiddel dat
dichloorvos, cyfluthrin en tetramethrin
bevatte. Een laboratorium stelde echter
vast dat op houten stoelzittingen geen
cyfluthrin maar een zeer hoge
concentratie van maar liefst 600 mg
permethrin/m 2 aanwezig was. De
bewoonster van het huis leed aan
ernstige gezondheidsklachten die
wederom allemaal op rekening van de
pyrethroïden werden geschreven.

Conclusie
De in de documentaire behandelde
gevallen geven de indruk dat er bij de
ongediertebestrijding in Duitsland nogal
eens fouten worden gemaakt.
Bestrijdingsmiddelen worden soms niet
alleen op de verkeerde wijze toegepast,
maar vaak worden ook veel te hoge
concentraties gebruikt. Dat pyrethroïden
de oorzaak zouden zijn van schade aan
de gezondheid is niet bewezen, maar
bovendien ook zeer onwaarschijnlijk. Na
een bestrijdingsactie en een juiste
toepassing van de residueel werkende
pyrethroïden cyfluthrin, deltamethrin of
Dierplagen en Milieu, 40 (3) 1992

permethrin kunnen bewoners namelijk
niet of nauwelijks met het middel in
aanraking komen omdat deze werkzame
stoffen zo traag verdampen dat bewoners
deze stoffen via de ademhaling niet
kunnen opnemen.
Bovendien is de giftigheid ten opzichte
van zoogdieren het minst van alle
bekende bestrijdingsmiddelen. De
toxicologen (vergiftigingsdeskundigen)
van het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieuhygiëne te
Bilthoven beschikken over alle benodigde
informatie betreffende de synthetische
pyrethroïden en zij laten iedere keer weer
weten dat er geen reden is om voor deze

middelen naar aanleiding van de Duitse
berichten strengere voorschriften op te
stellen. Integendeel, de synthetische
pyrethroïden zijn de minst gevaarlijke
insekticiden die wij sedert de opkomst
van de chemische industrie tot onze
beschikking hebben gekregen. Om
huidirritatie te voorkomen dient door
toepassers van deze middelen direct
contact met de huid te worden
voorkomen door gebruik te maken van
doelmatige persoonlijke
beschermingsmiddelen.
ir. J.T. de Jonge

Informatie over bestrijdingsmiddelen
Summary
As a result of a review of the pesticides
approval policy a lot of pesticides have
been withdrawn of late. lt lies within the
responsibility of the caretaker of a
pesticide-storage to see to il that expired
pesticides be removed to a depot for
small chemica! waste.
The Department of Pest Control has a
review of approval numbers for checkups at its disposal.
Onder de titel "Nieuwe en vervallen
toelatingen bestrijdingsmiddelen"
verschijnt in dit blad regelmatig een
overzicht van de wijzigingen, die bij de
toelating van bestrijdingsmiddelen zijn
opgetreden. Diverse redenen kunnen ten
grondslag liggen aan het feit dat de
toelating van een middel vervalt. Dat kan
zowel in opdracht van de Commissie
Toelating Bestrijdingsmiddelen zijn,
bijvoorbeeld om milieuhygiënische
redenen, als op verzoek van de
toelatinghouder, bijvoorbeeld om
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bedrijfseconomische redenen. Door een
aanscherping van het beleid zijn er in de
afgelopen periode nogal wat toelatingen
ingetrokken. Voor zover het middelen
betreft die op het vakgebied van de
dierplaagbestrijding toegepast worden,
betekent het feit dat een toelating is
vervallen ook daadwerkelijk dat het
middel niet meer mag worden
verhandeld, bewaard of gebruikt. Door
onze Afdeling worden overzichten
bijgehouden van de toegelaten gassen,
desinfectantia, huishoudinsekticiden,
rodenticiden en
houtconserveringsmiddelen. Ook is een
overzicht aanwezig met
toelatingsnummers van de zogenoemde
landbouwmiddelen. Dit laatste overzicht
wordt enkele malen per jaar bijgesteld. In
de landbouwsector kan het voorkomen
dat voor middelen, waarvan de toelating
reeds vervallen is, nog een zogenaamde
uitverkoopregeling geldt. Gedurende een
jaar na het vervallen van de toelating kan
het betrokken middel dan nog worden
verkocht en gebruikt. Dit wordt per middel
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