Torenvalken

Vervallen toelatingen

Het was niet duidelijk of de dieren het gebouw uit
konden en men had ze niet in of uit zien vliegen

bestrijdingsmiddelen
Wijzigingen die van belang zijn voor o.m. de beroepsmatige ongediertebestrijd ing t.a.v. eigen werkzaamheden of de te verstrekken adviezen aan derden.

Merknaam

Toel.nr.

Plaagdierbestrijding is in Nieuwegein veel meer

via de laaddeuren. Het vermoeden bestond dat er

dan alleen maar het bestrijden van enge vieze

ook jonge dieren bij waren. In het gebouw waren

beestjes. Het is ook een centraal meldpunt voor

wel veel muizen aanwezig, maar niet genoeg om

allerlei problemen van burgers en bedrijven.

alle torenvalken te voeden. Men voelde zich dus

Bij het buro Plaagdierenbestrijding van de

gedrongen om maatregelen te nemen en de

Actieve stof(fen)/

Toepassings-

Verval-

gemeente Nieuwegein kwam een zeer bijzondere

vogels te vangen om ze buiten het gebouw te

gehalte(n)

gebied

datum

klacht binnen. Het betrof een melding van een

brengen.

groot bedrijf, dat in één van de fabriekshallen

Bij navraag bij de regionale dienst " Laser'· van
het ministerie van LNV te Diemen (020-4963100)

Aidol-Combi

9807 N

azaconazole/deltamethrin

He

01-03-97

overlast had van vier roofvogels, wellicht kerkui-

Castrix D

9748 N

difenacum

H

05-06-97

len. Na een onderzoek ter plaatse bleek dat het

werd gesteld, dat er voor het vangen van roofvo-

om torenvalken ging. De overlast bestond uit het

gels een vergunning nodig is (vogelvergunning of

Defence anti-stain

10626 N

azaconazole/carbendazim

He

31-08-97

Defence combi 300

11018 N

alkyldimethylbenzyl-

He

30-08-97

ammoniumchloride/

bevuilen van producten en materialen die in het

art. 10-vergunning). Deze vergunning zou moeten

gebouw waren opgeslagen.

worden aangevraagd bij de "Dienst Ruimte en
Groen" van de Provincie. De betreffende ambte-

azaconazole/deltamethrin
Lira Nogos Spuitbus Extra N

7678 N

dichloorvos

H

30-06-97

naar wilde een plaatselijk onderzoek instellen en

Mauser

9673 N

brodifacum

H

12-03-97

eventueel een particulier bedrijf inschakelen. Bij

Protex AD 87

9709 N

azaconazole/deltamethrin

He

21-04-97

het oprijden van het bedrijfsterrein zagen de

Protex Greensh ield T

10267 N

azaconazole

He

01-05-97

onderzoekers op een richel aan de buitenzijde

Protex T 30

10159 N

2-(thiocyanomethylthio)

He

15-08-97

van de fabriekshal een torenvalk zitten. Bij
inspectie in het gebouw werden geen torenvalken

benzothiazole
Rodewod 6 OL

9716 N

azaconazole

He

waargenomen. Op de verdieping boven de

11-05-97

genoemde richel kon men door een gat in de
vloer een nest zien en vanaf die plaats was ook
een opening zichtbaar waardoor de valken met
gemak in en uit konden.
Het bedrijf werd geadviseerd bij goed weer, als
de vogels buiten het gebouw op jacht zouden zijn.
het gat in de beplating dicht te maken. Omdat

Toelichting

torenvalken vaak terug komen op de oude nestH

middel ter bestrijding van insecten in en om gebouwen of rodenticiden

plaats werd tevens aangeraden om aan de bui-

He

houtconserveringsmiddel ter voorkoming of bestrijding van vnl. schimmels .

tenzijde van het gebouw een nestelgelegenheid
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aan te brengen. Rondom het gebouw is voor de

Proefopstelling
behandeling

8 weken bij 25°C werd gehouden konden geen

houtsnijwerk

belangrijkste taak om te zoeken naar goede
oplossingen, met name zoveel mogelijk zonder

voerkist (MPV)

levende larven worden waargenomen.

en konijnen onder de duim kunnen houden.
De gemeentel ijke dienst rekent het tot haar

Multi-purpose-

de volwassen dieren. Ook in de nakweek die

valken voldoende jachtgebied beschikbaar waar
ze de populaties plaagdieren als ratten, muizen

overleefde tot het einde van de proef geen van

met stikstof

In de blanco proef leefden tot aan dit tijdstip nog

A "multi-purpose-baitbox" turned out to be a

1850 kevers, die voor een deel al uit de vol-

suitable accomodation for a pair of tomtits.

gende generatie stamden .
Uit de resultaten zouden we mogen afleiden dat

Op een veevoederfabriek in Limburg waren zwarte

Door Alexander Wudtke, van het Instituut voor

het in de toekomst mogelijk is om met behulp

ratten geconstateerd. De ongediertebestrijder die

de Plaagd ierenbestrijding wel steeds meer naar

Voorraadbescherming te Berlijn werd met mede-

van stikstof materiaalaantasters te bestrijden.

werd ingehuurd ging te werk volgens het boekje

een adviserende taak, die zeker zo boeiend is.

werking van de houtrestaurateurs van het slot

Een ongediertebestrijdingsbedrijf dat in Frankrijk

Sanssouci een proef opgezet.

opereert claimt tapijtkeverlarven en spinthout-

Voor de proefbehandeling werd met pvc-folie een

kevers in olieverfschilderijen met stikstof te

gebruik van allerlei bestrijdingsmiddelen . Op de
hier geschetste wijze verschuift de werkwijze van

G.F.P.M. Spanjers,

m3

hebben bestreden. Gesteld werd dat beide

hoofd afdeling Afvalstoffen

ongeveer 9

en J. Zuurhout.

stukken aangebracht.

soorten ongedierte zouden zijn gedood en geen

Om de lucht te verdringen moest daarna 15 m 3

verdere schade zou zijn geconstateerd aan de

stikstof in de pvc-blaas worden geleid tot een

schilderijen.

grote blaas om de houten proef-

hoeveelheid van 0,8% restzuurstof was bereikt.
(bew. AB) .

Met een computer werden de hoeveelheden stikstof en zuurstof en de vochtigheidsgraad ge-

om te kunnen vaststellen met welke rattensoort

meten. Vanuit een reservoir gedestilleerd water
kon via een separate leiding gas worden bevoch-

men te maken had werd vooraf een val gezet. Het

tigd en naar behoefte worden aangevuld. De

bleek de zwarte rat te zijn. (foto's: F. Holsgens)

gewenste behandelingstemperatuur moest 20°c

1 0 2

of meer zijn .

en zette op diverse hoog gelegen plaatsen voer-

Voor de proef werden 1000 tabakskevers binnen

kisten uit met vergiftigd lokaas. Een van de voer-

en 1000 exemplaren buiten de blaas geplaatst.

kisten werd geplaatst onder het bordes van een

Daarnaast werd in een klimaatkamer in een labo-

brandtrap buiten het gebouw.

ratorium met 1000 kevers een blanco proef uit-

De bestrijding bleek al snel enig resu ltaat op te

gevoerd.

leveren. De bewuste voerkist werd enkele malen

In de controle overleefden na 6 weken 652 die-

bezocht, hetgeen bleek uit verspreiding van het

ren. De rest stierf een natuurlijke dood.

lokaas in het inloopgedeelte van de kist en

Van de in de pvc-tent ingebrachte tabakskevers

enkele daar aanwezige keutels.
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