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dat een lekverlies van 10% optreedt. Dat
betekent dat per uur 10% van de
aanwezige methylbromide door naden en
kieren verdwijnt zonder dat het kan
bijdragen aan een goede bestrijding. Dit
is onaanvaardbaar. Er dient naar te
worden gestreefd dat het lekverlies niet
groter is dan 5%.
Van Blaaderen pleit voor beheersbare
gassingen, als gassingen al nodig zijn. Bij
grote objecten dient d.m.v. een druktest
te worden nagegaan hoe groot het
lekverlies zal bedragen. Bij lage
lekverliezen behoeft de begindosering
ook niet zo hoog te zijn en kan er later
eventueel worden bijgedoseerd. Hij is er
een voorstander van om eventueel de
gassingsduur te verlengen , liever dan de
concentratie van het gas te verhogen . De
gasconcentratie in het object of in
produkten dient geregeld te worden
gemeten. En tot slot zou bij het
ontgassen de methylbromide zoveel
mogelijk via koolstoffilters moeten worden
afgevangen .
Opdrachtgevers van gassingen dienen
hun medewerking te geven aan de
introductie van mogelijke alternatieven.
Dit kan betekenen meer inspecties, een
betere signalering van plaagdieren, de
sanering van ontwikkelingsplaatsen en
een intensivering van het hygiëneprogramma. Als er een bestrijding moet
worden uitgevoerd zijn er wellicht
vloeibare insekticiden toepasbaar. In de
toekomst zal moeten worden nagegaan
of fosforwaterstof met koolzuurgas een
alternatief kan zijn en ook zou hij het
toejuichen als er een aanvraag voor
toelating van sulfurylfluoride (Vikane) zou
worden ingediend.
Bij de opslag van produkten zoals
bijvoorbeeld grondnoten en cacaobonen
is een koele opslag zeer belangrijk.
Eventueel zouden een fysische
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bestrijding (d.m.v. koude of warmte), een
bestrijding met gammastraling of een
beschermen van produkten met
diatomeeënaarde tot de mogelijkheden
behoren.
Als insekticiden die mogelijkheden
kunnen hebben in de toekomst noemt hij
o.a. pirimifosmethyl (in Nederland nog
niet toegelaten) en fosforwaterstof
eventueel in combinatie met koolzuurgas.
Voor het gassen van de ca. 1800
containers die jaarlijks naar Australië
gaan is een alternatief het gebruik van
gecertificeerde containers, gecertificeerde
pallets en in plaats van hout als
verpakking etc. het gebruik van
spaanplaat, kunststof of karton.

Aan het slot van de bijeenkomst dankt de
heer Van Blaaderen allen voor hun
aanwezigheid en actieve participatie in de
discussies.

Na de inleidingen is er de mogelijkheid
om de sprekers vragen te stellen. Hiervan
wordt in ruime mate gebruik gemaakt.

Summary

De heer Bruring merkt aan het slot van de
discussie op dat hij de vragen omtrent het
gebruik van methylbromide en de regels
die daarvoor gelden, met name de
afstandseis van 100 meter, met interesse
heeft gevolgd. Toch meent hij er goed
aan te doen om de aanwezigen er op te
wijzen dat methylbromide op termijn
volledig zal moeten worden uitgebannen.
De aantasting van de ozonlaag is
dermate ernstig dat een verbod op
methylbromidegebruik volgens hem niet
is te voorkomen. Hij wijst er op dat de
procedure om het gebruik van methylbromide terug te dringen in de toekomst
mogelijk nog versneld zal gaan worden.
Ter vergelijking wijst hij op de procedure
die gevolgd is bij de halonen. Op dit
moment gaat men uit van een reductie
van methylbromide in 1998 tot 25% van
het huidige gebruik, maar dat wordt
wellicht bijgesteld.
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Hoofdinspectie Milieuhygiëne
Afdeling Bestrijding van Dierplagen,
Wageningen.

DE VUURMIER KOMT
NEDERLAND BINNEN
The ani species Sotenopsis geminata
(Fabricius) was found in Amsterdam in
december 1992. This was the first
recording of the species in the
Netherlands. Eradication of the ants was
achieved with the application of liverbaits
with chlordecone.

Inleiding
In december 1992 kreeg de afdeling
Bestrijding van Dierplagen een monster
mieren toegestuurd vanuit Amsterdam .
De Afdeling beschikt niet over voldoend
uitgebreide literatuur en determinatietabellen om dit diertje tot op de soort te
determineren, daarom werd de hulp
ingeroepen van de heer B. Vierbergen ,
werkzaam bij de afdeling Entomologie
van de Plantenziektenkundige Dienst te
Wageningen. Na uitgebreide studie en
vergelijking met andere mieresoorten in
de collectie stelde hij vast dat we te
maken hadden met de vuurmier
Solenopsis geminata (Fabricius).
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werkster van de mieresoort Solenopsis sp.

De mieren werden aangetroffen in een
blok van 24 woningen, waarvan in totaal
8 woningen duidelijk waren besmet. In
deze woningen lopen de mieren o.a. in de
keuken en in de badcel. Ze doen zich
vooral tegoed aan rood vlees en aan
lever. De nesten zitten in kieren en
naden, achter plinten en achter tegels.
Als de bewoners spuitbussen gebruiken
blijven de mieren enige tijd weg, maar
daarna komen ze weer te voorschijn. Het
is dan ook niet verwonderlijk dat de
mieren al langere tijd in het huizenblok
aanwezig waren. Bij een eerdere
bestrijding heeft men aangenomen dat
het ging om faraomieren (Monomorium
pharaonis l.).
De naam vuurmier heeft de soort met
andere Sotenopsis-soorten gemeen
omdat deze mier heftig kan steken. Dit
werd ook geconstateerd in de
Amsterdamse woningen. Niet iedereen
had er gelukkig evenveel last van, maar
sommige mensen hadden 24 uur lang
last van een jeukerig/branderig gevoel.
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Bestrijding

De bestrijding kon worden uitgevoerd met
behulp van lever/chloordecone lokazen.
Met tussenpozen van 9-14 dagen werd in
totaal 4 keer een hoeveelheid lokazen
uitgeplakt. De mieren namen goed op van
het bestrijdingsmiddel en ook na enkele
maanden bleek dat de populatie
vuurmieren volledig was uitgeroeid.

Sotenopsis-soorten komen over de gehele

tropische streken in de Verenigde Staten
van Amerika worden op uitgebreide
schaal bestrijdingen uitgevoerd. Dit was
de eerste keer dat een vuurmiersoort in
Nederland werd aangetroffen. Om verdere
verspreiding van dergelijke soorten in ons
land tegen te gaan is het aan te bevelen
dat kleine mieren in woningen zo snel
mogelijk door deskundigen worden
gedetermineerd en dat een goede
bestrijding wordt uitgevoerd.
J.T. de Jonge

wereld voor maar vooral in (sub-)

GEEN VOERKISTEN
Summary

"No bait-stations" means "no-control". In
The Netherlands it is obligatory to use
special bait-stations tor rodenticides with
the active ingredient bromadiolone,
difenacoum, difethialon or brodifacoum.
Advantages are: reducing risks ,
protecting bait against dust and moisture,
easy checking and refreshing of the bait
and a "safe harborage" for rodents.
Met de uitspraak "Geen voerkisten =
geen bestrijding" wil ik van de beroepsmatige bestrijders nogmaals de aandacht
vragen voor de verplichting tot het
gebruik van vaste voerplaatsen, zoals
voerkisten, -dozen , -buizen en/of
voerpotten bij toepassing van middelen
op basis van bromadiolon, difenacum,
difethialon en brodifacum.
Anno 1994 komt het nog steeds voor dat
giftig lokaas in zakjes, in open voerbakken, op schoteltjes of los "gestrooid"
wordt uitgezet. Dat deze wijze van
werken niet meer van deze tijd is zou ik u
eigenlijk niet meer hoeven te vertellen.
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GEEN BESTRIJDING
Kennelijk zijn nog niet alle toepassers van
knaagdierbestrijdingsmiddelen
doordrongen van de noodzaak en de
wettelijke verplichting die op hen rust om
gebruik te maken van bedoelde
voerplaatsen.
Wettelijk gebruiksvoorschrift

iedere verpakking van een bestrijdingsmiddel is voorzien van een etiket. Op dit
etiket is een aantal onderdelen vermeld,
waaronder de naam van de werkzame
stof, het toelatingsnummer, het wettelijk
gebruiksvoorschrift, de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsaanbevelingen. Onder het wettelijk
gebruiksvoorschrift voor de werkzame
stoffen bromadiolon, difenacum,
difethialon en brodifacum lezen we:
" .. . dat het middel moet worden uitgelegd
in hiervoor bestemde aan de bovenzijde
afgesloten voerbakjes of voerdoosjes".
Tevens geldt voor deze werkzame
stoffen, met uitzondering van
bromadiolon, dat het middel uitsluitend is
toegestaan ter bestrijding van ratten en/of
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muizen in ruimten, dus alleen binnen
gebouwen mag worden gebruikt.
Het betreft hier een wettelijke verplichting
waar iedereen zich aan dient te houden.
Dit geldt uiteraard met name voor de
beroepsmatige ongediertebestrijder.
Voerkisten = Bestrijding

4. besluiten alleen een bestrijding uit te
voeren als voerkisten en/of andere aan
de bovenzijde afgesloten voerplaatsen
aanwezig zijn; de dierplaagbestrijder
moet ten aanzien van dit besluit
kunnen rekenen op de "policy" van de
dienst of het bedrijf: pas met de
bestrijding beginnen wanneer de
benodigde voerkisten aanwezig zijn.

Te volgen werkwijze:
1. naar aanleiding van een melding een
onderzoek instellen en hierbij letten op
te nemen weringsmaatregelen, zowel
bouwkundige en hygiënische, zoals
maatregelen betreffende de opslag
van goederen
2. bij dit onderzoek het aantal in te
richten voerplaatsen, de lokatie van
deze voerplaatsen en de soort
voerplaats bepalen (voerkist, -doos, buis, of -pot)
3. zo nodig voorzieningen laten treffen
om voerplaatsen bv. hoog te kunnen
plaatsen of voerpotten in isolatieplaten
te laten aanbrengen
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Aan het betrokken bedrijf kan een
informatiefolder met voorbeelden en
afmetingen van voerkisten, buizen en
potten worden verstrekt.
De stelregel is, dat de voerplaatsen zo
dicht mogelijk bij de schuilplaatsen van
ratten of muizen moeten worden
ingericht. In mengmestkelders kunnen op
de mest drijvende voerplaatsen worden
ingericht en wel op die plaats waar de
mest meestal wordt verwijderd.

voerkist bruine rat
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Het is in de meeste gevallen voor een
gemeente niet haalbaar veel voerkisten in
voorraad te hebben. Bestrijdingsbedrijven
zullen dit op commerciële basis
aanpakken. Op bedrijven kan het
benodigde aantal variëren van minimaal
5 tot wel 50 stuks of meer. Het benodigde
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