BIJZONDERE GEVALLEN BIJ
DETERMINATIES
Houtaantasters
In huis voorkomende kevers worden
opgestuurd omdat men bang is te maken
te hebben met aantasters van meubels of
van het hout dat in de woning is verwerkt.
Een veel opgestuurde kever is de
veranderlijke boktor (Phymatodes
testaceus L.) een enkele keer ook wel
haardhoutkever genoemd omdat hij
meestal uit hout voor de open haard te
voorschijn komt. Deze en vele andere
boktorsoorten komen éénmalig te
voorschijn en tasten verwerkt hout niet
aan.
De meest voorkomende houtaantaster is
de gewone houtwormkever (Anobium
punctatum Degeer). Opvallend is dat
deze keversoort in een vrij kort tijdsbestek (ca. 1-3 weken gedurende de
zomer) massaal wordt opgestuurd.
De huisboktor (Hylotrupes baju/us L.)
wordt als de op één na meest voorkomende houtaantaster beschouwd.
Meestal wordt van deze soort de larve
opgestuurd.

-

vleermuizen, spitsmuizen en egels;
herkenbaar door de resten van
insektenpantsers.

Stofmonsters
Regelmatig krijgen we het verzoek om
stofmonsters op de aanwezigheid van de
huisstofmijt ( Glycyphagus domesticus
Degeer) te onderzoeken. Dwz. een
schone stofzuigerzak waarmee
gedurende ca. 1O minuten in de woonkamer is gezogen. Meestal gaat het om
mensen die jeuk hebben, rode bultjes op
de benen, en vermoeden dat ze belaagd
worden door huisstofmijten. Soms
hebben betrokkenen last van ademhalingsstornissen.
Met de zgn. "Acarex-test" wordt onderzocht of er sprake is van (buitensporig)
grote aantallen huisstofmijten. Als dat het
geval is krijgt de betrokkene het advies
om contact op te nemen met de huisarts
die haar of hem kan doorverwijzen naar
een dermatoloog of allergoloog.

Aangeknaagde materialen
Soms ontvangen we bijzondere houtaantasters zoals de keversoorten
Chlorophorus varius Mueller en
Bostrichus capucinus L. Deze soorten
worden gevonden in druivenranken waar
Tilantia-soorten op groeien. De bewoners
zien dan de daaruit gekomen boktorren
die door de huiskamer vliegen. Ze
worden aangetrokken door licht.

Uitwerpselen
Enkele voorbeelden van uitwerpselen die
geregeld worden opgestuurd zijn van:
-

ware muizen zoals bruine rat, zwarte
rat, bosmuis en huismuis; deze
alleseters hebben gladde keutels
- marterachtigen zoals wezel, bunzing,
hermelijn, steenmarter; herkenbaar
door haar van prooidieren

■

96

Vaak wordt beschadigd materiaal zoals
hout, tapijt, plastic, kleding, sigaren,
vijverfolie, verpakkingsmateriaal, kaas,
meel, boormeel, een enkele keer zelfs
mergel naar onze Afdeling gezonden met
het verzoek de veroorzaker van de
schade vast te stellen.
Meestal zijn de geleedpotigen of de
knaagdieren dan al vertrokken met
achterlating van het schadebeeld. In een
aantal gevallen lukt het om aan de hand
daarvan een dader aan te wijzen. Niet
altijd zijn knaag- en vraatsporen duidelijk
waarneembaar of herkenbaar. Vooral van
kleinere insektensoorten is determinatie
aan de hand van schadebeelden
onmogelijk.
A.E. Brink en A. Balkstra.
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Summary
Biscuit beetles devouring a mouse seems
less odd when knowing the mouse was
stuffed with rice.

Broodkevers als muizenbestrijders
Dat broodkevers zich te goed doen aan
zetmeelhoudende produkten en die
vakkundig opruimen, is bekend. Maar dat
zij ook speelgoedmuizen lusten was bij
ons nog niet eerder voorgekomen.
Via de afdeling Milieu en Reiniging
kregen we van inwoners van een
gemeente een monster opgestuurd. Zij
hadden al enige tijd last van deze
ongewenste kostgangers. Deze werden
na lang zoeken in een kast op een
speelgoedmuis gevonden. Daarop
krioelde het van de "beestjes". De
speelgoedmuis werd naar de gemeente
gebracht die hem vervolgens naar onze
Afdeling opstuurde met het verzoek om
de "belagers" van de muis te
determineren.
Na onze determinatie bleek het om
broodkevers (Stegobium paniceum L.) te
gaan.
De speelgoedmuis (zie foto) was
opgevuld met rijst die blijkbaar aantrekkelijk was voor deze broodkevers.

Het komt vaker voor dat mensen die in
hun woning last hebben van broodkevers,
zich suf zoeken naar een bron. Toch is
het vinden ervan noodzakelijk als zich
steeds grote aantallen exemplaren
aandienen. Dit voorraadinsekt móet een
voedselvoorraad hebben om zich te
handhaven en voort te planten.
Meestal vindt men de bron in (dat deel
van) de ruimte waarin de meeste
exemplaren van de broodkever worden
gevonden.
A.E. Brink.

NIET MEER TOEGELATEN RODENTICIDEN!
Summary
In the Netherlands many approvals of
pesticides are withdrawn as a result of
the demands tor environmental data.
Dierplagen en Milieu, 41 (3/4) J993

Door onze Afdeling wordt bij het bezoek
aan bewaarplaatsen voor bestrijdingsmiddelen ondermeer gecontroleerd op de
aanwezigheid van niet meer toegelaten
bestrijdingsmiddelen.
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UIT DE BUITENDIENST
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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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