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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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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
Dierplagen en Milieu, 40 (3) 1992.

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
55
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of werkzame stof door de Commissie
Toelating Bestrijdingsmiddelen bepaald.
Als de toelating van een
bestrijdingsmiddel definitief is vervallen
betekent dat dus ook dat het middel niet
meer op voorraad mag worden bewaard.
Het is de verantwoordelijkheid van de
beheerder van de bewaarplaats voor
bestrijdingsmiddelen erop toe te zien, dat
in zijn bewaarplaats uitsluitend toegelaten
middelen zijn opgeslagen. Het bewaren
van niet (meer) toegelaten middelen is in
strijd met art. 2 van de
Bestrijdingsmiddelenwet. Bij controle van
de bewaarplaats mogen dus geen niet
(meer) toegelaten middelen worden
aangetroffen.
Om de gebruiker van de
bestrijdingsmiddelen, die binnen ons
vakgebied worden toegepast, informatie
te verschaffen over de status van een
middel, is de betrokken rubriek ingesteld.
U blijft op de hoogte van nieuwe
toelatingen (dus ook van nieuwe

werkzame stoffen) en u kunt de rubriek
benutten door in uw eigen bewaarplaats
voor bestrijdingsmiddelen na te gaan of
er van de vermelde vervallen middelen
nog een voorraad aanwezig is. De
hoeveelheid is daarbij niet van belang;
zowel geringe restanten als grotere
hoeveelheden dienen dan ten spoedigste
naar een depot voor klein chemisch afval,
waar chemisch afval van bedrijven mag
worden ontvangen, te worden afgevoerd.
Als dat in uw geval niet kan, dient contact
te worden opgenomen met een
inzamelaar voor chemisch afval.
Mocht u over een bepaald bij u in
voorraad zijnd bestrijdingsmiddel vragen
hebben met betrekking tot de status van
toelating, dan kunt u onder vermelding
van toelatingsnummer en merknaam bij
onze Afdeling informatie inwinnen.
A.D. Bode

UIT DE BUITENDIENST
Ik heb ze beide, wat nu?
Summary
The shopkeeper of a small bakery
consulted one of our regional pest control
officers because of problems with the
control of Oriental cockroaches.
lt turned out that there were also
pharaoh's ants in the premises.
Control measures had to be carried out in
succession, starting with the eradication
of the ants, because spraying measures
against cockroaches would disturb the
ants' trails.
In een kleine bakkerij werd melding
gemaakt van de aanwezigheid van de
oosterse kakkerlak (Blatta orientalis L.) .
56

Het betrof een vrijstaand pand, zodat
verspreiding naar de omgeving niet
verwacht werd. Om in het pand een goed
beeld te krijgen van de verspreiding en
om het opsporen van schuilplaatsen te
vereenvoudigen, werd gebruik gemaakt
van lijmvallen. Deze kartonnen "huisjes",
die als vouwdoosjes worden geleverd,
hebben een lijmbodem. Op deze
lijmbodem wordt een klein zakje met een
voor kakkerlakken aantrekkelijk lokaas
(zonder bestrijdingsmiddel) geplakt. Door
de inrichting van de val lopen
kakkerlakken er graag in. De vallen
worden geplaatst in de nabijheid van te
verwachten schuilplaatsen. Op plaatsen
waar in een tijdsbestek van bijvoorbeeld
een week niets wordt gevangen, zullen
geen goede schuil-/verblijfplaatsen zijn
Dierplagen en Milieu, 40 (3) 1992
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voor kakkerlakken. Weinig vangst geeft
aan dat de vallen aan de grens van het
verspreidingsgebied staan. De vangst van
veel exemplaren geeft een goede
indicatie waar zich de echte
schuilplaatsen bevinden.
Die kennis hebben we nodig, omdat bij
uitvoering van een bestrijding deze
schuilplaatsen het laatst worden
behandeld. Naar de bron toewerken
noemen we dat.
Bij een eerste controle in genoemde
bakkerij bleken er ook faraomieren
(Monomorium pharaonis L.) op de
lijmbodem van de val vastgekleefd te
zitten. Doordat de bakker tot nog toe zelf
wekelijks een synthetische pyrethroïde
toepaste ter "bestrijding van de
kakkerlakken", ondervond hij van deze
subtropische mieren weinig last. Hij had
ze wel eerder zien lopen, maar had zich
nooit afgevraagd in hoeverre deze
diertjes kwaad konden aanrichten. Na
onze uitleg over de kans op verspreiding:
"Faraomieren zijn vleesetende mieren,
die overigens ook andere produkten
eten", en de kans op verkoop van
saucijzebroodjes gelardeerd met levende
Oierplagen en Milieu, 40 (3) 1992.

mieren, werd het "kwaad" de bakker
duidelijk.
Afspraken over de uitvoering van de
bestrijding konden nu worden gemaakt,
onder meer het nalaten van bespuitingen
tegen kakkerlakken. Door het regelmatig
tegen kakkerlakken spuiten van de
bakker werden de looppaden van de
mieren namelijk verbroken. Een looppad
bij mieren is feitelijk een reukspoor. Als
deze reuksporen worden doorbroken,
gaan de mieren andere wegen zoeken
om zich te verplaatsen en wordt een
bestrijding met lokazen onuitvoerbaar. De
tegen kakkerlakken toegepaste
insekticiden hebben een werkingsduur
ca. acht weken.
Voordat de bestrijding van faraomieren
kon worden gestart, moest echter langer
worden gewacht tot het middel zijn
faraomier-werende werking had verloren
en de looppaden van de mieren zich weer
hadden gevormd. En definitieve
afspraken over een juiste uitvoering van
bestrijding van de oosterse kakkerlakken
konden pas na afloop van de bestrijding
van de faraomieren worden gemaakt.

faraomier

57

■

