UIT DE BUITENDIENST

1

PLOF

Uit verkregen informatie blijkt dat deze
niet meer toegelaten middelen soms zelfs
ook nog worden toegepast. Aangezien dit
niet is toegestaan, dient deze toepassing
uiteraard onmiddellijk te worden
beëindigd.

meerdere bestrijdingsmiddelen de toelating vervallen. Dat betekent dat als deze
niet-meer toegelaten produkten nog in de
kast zouden staan, zij afgevoerd moeten
worden naar het kca-depot. In de loop
van 1994 zal nog een aantal toelatingen
van de markt verdwijnen.

In de loop van de jaren 1992 en 1993 is
binnen de groep van de rodenticiden van

Overzicht betreffende rodenticiden met de werkzame stoffen cumatetralyl, warfarin en
chloorfacinon:
-

cumatetralyl

meng poeder
lokaas

Racumin Poeder (6132 N)
Racumin lokaas N (8310 N)

(vervallen)
(vervallen)

-

warfarin 0,5%

mengpoeder

Brumoline (3876 N)
Ratiwarf (6228 N)
Overige

(tot 01-12-94)
(tot 01-12-93)
(vervallen)

lokazen

diverse
Contrax-fit Blok (8636 N)

(tot 01-12-94)
(vervallen)

vlb. conc.
lokazen

Caid Vloeibaar (4618 N)
Lepit (8715 N)

(tot 01-12-94)
(vervallen)

-

chloorfacinon

Aan de hand van het overzicht in Dierplagen en Milieu (41: 1, april 1993, p. 22-23)
kunt u zelf nagaan of de bij u in bezit zijnde concentraten of gerede lokazen nog tot de
toegelaten middelen behoren.

Summary

When outlining the distribution of firebrats
in a house a pest control technician used
an aerosol sprayer. In the aerosol the
active ingredient is mixed with a gaseous
substance. In search of firebrats near the
boiler of the central healing the technician
forgot that il was a "combi-boiler'' which
also provides hot water. The "woof"
scared him out of his wits. Fortunately
there were no casualties.
Op een van die zeldzaam mooie dagen
waarbij in het afgelopen seizoen de
temperatuur een zomerse waarde
bereikte, was een bestrijder bezig met de
inventarisatie van ovenvisjes ( Thermobia
domestica Packard) in een rijtjeswoning.
Ondanks deskundige blikken waren de
ovenvisjes niet te vinden.
Toch wilde men tegenover de bewoner
de aanwezigheid van ovenvisjes
onomstotelijk aantonen. Daarom greep
men naar een spuitbus waarin de
werkzame stof met een uitdrijvende
werking was vermengd met een gasvormige draagstof. Daarmee werd her en
der in de woning in mogelijke schuilplaatsen gespoten. Zo belandde men ook

op de zolderverdieping.
Badend in het zweet keek men rond en
zag men de cv-ketel staan. Omdat er op
het eerste gezicht geen ovenvisjes te zien
waren, werd de spuitbus gepakt om
eventueel aanwezige ovenvisjes uit te
drijven. Een luide "PLOF" was het gevolg.
De aanwezigen stonden er verbijsterd,
maar nog ongedeerd bij. De cv-ketel
bleek een combiketel uitgerust met een
waakvlam te zijn, die ook voor de
warmwatervoorziening zorgde. Ook de
bewoner had er niet bij stilgestaan dat de
waakvlam aan was. Gelukkig bleef het bij
de plof, maak voor hetzelfde geld waren
er ergere dingen gebeurd.
Op de spuitbus staat wel: "niet in de
richting van een gloeiend voorwerp
spuiten", maar in het hartje van een
warme zomer verwacht niemand dat de
cv-ketel (ook al is dat een combiketel)
aanstaat.
Let bij het gebruik van middelen, hoe
onschuldig ze ook lijken goed op dat ook
niet "verdachte apparatuur" voor een
onverwacht effect kan zorgen. Een
gewaarschuwd mens telt voor twee.
H. Vos.

Naar het zich laat aanzien blijven de volgende concentraten van rodenticiden op de
nederlandse markt:
- bromadiolon
vlb. conc.
Super Caid Concentraat (9438 N)
vlb. conc.
Bromatrol Vloeibaar (9145 N)
- difenacum
vlb. conc.
Ratak concentraat (10822 N).
De overige middelen op basis van bromadiolon, difenacum, difethialon en brodifacum
zijn alleen als gereed lokaas verkrijgbaar.
P.C. Groebe
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