'Zoek de 5000 kilo verdwenen methylbromide'

veem werd voor enige tijd ruimte gehuurd, om de

In september 1996, ongeveer anderhalf jaar na

HANDHAVING

kerkbanken gedurende een langere periode in te

het invriezen, werd geïnformeerd naar het resul-

{december 1996 (6)}

was de opdracht voor het team dat onderzoek

kunnen vriezen. Bij een temperatuur van -20°C

taat van deze milieuvriendelijke bestrijding. Mee-

deed naar het gebruik van methylbromide bij gas-

worden alle stadia (eieren, larven, poppen en vol-

gedeeld werd, dat in 1996 geen nieuwe uitvlieg-

singen in Nederland. Onlangs zijn de resultaten

wassen kevers) die in het hout aanwezig waren

openingen in het hout waren ontstaan. Er wordt

gedood. Bij het invriezen moet men rekening hou-

vanuit gegaan dat zich in het hout geen ontwikke-

den met een voorvriesperiode totdat de gewenste

ling van de grote houtwormkever meer voordoet.

temperatuur ook in de kern van het hout is

Door het nemen van de juiste bouwtechnische

bereikt. Er werd gekozen voor een totale tijdsduur

maatregelen ter voorkoming van het opnieuw

van 21 dagen.

optreden van vocht en schimmels wordt ook

Om later te kunnen controleren op eventuele acti-

nieuwe aantasting door de grote houtwormkever

Methylbromide

daarvan bekend gemaakt en die liegen er niet
om: methylbromide wordt bij gassingen op grote

nog vaak

schaal verkeerd, illegaal of ongeregistreerd
gebruikt. Bij één bedrijf werden niet minder dan

verkeerd gebruikt

250 (!) overtredingen geconstateerd. Maar dat is
misschien niet zo verwonderlijk wanneer men

viteit van kevers, werden alle gaten dicht-

voorkomen. De "heren" kunnen weer met een

gemaakt.

gerust hart plaats nemen in hun banken.

A.D. Bode.

bedenkt dat een aantal bedrijven voor het eerst

Summary

in zeventien jaar controleurs voorbij zag komen.
In order to recover 5000 kilos of

Uit een inventarisatie door de Afdeling Bestrijding

"lost" methylbromide

van Dierplagen van de Inspectie Milieuhygiëne uit

a joint venture was formed of

1994 was naar voren gekomen dat er in dat jaar

specialists from the division

5000 kilo methylbromide méér was afgeleverd

Mobility of the Corps National

dan er blijkens de jaaropgaven van de bedrijven

Police Services (River police) in

zelf was gebruikt. Naar aanleiding daarvan werd

Amsterdam and Zaandam and the

in het voorjaar van 1995 besloten een speciaal

Pest Control Department in

team, bestaande uit vertegenwoordigers van de

Wageningen (Environment

divisie Mobiliteit van het Korps Landelijke Politie-

Assistance Team) of the

diensten (de waterpolitie) te Amsterdam en Zaan-

lnspec torate fo r the Environment.

dam en de Afdeling Bestrijding van Dierplagen

More than 250 trespasses were

(Milieubijstandsteam) van de Inspectie Milieuhy-

traced .

giëne van VROM, het gebruik van methylbromide,
fosforwaterstof en andere gassingsmiddelen
nader te laten onderzoeken. En met resultaat.
·Ik schat dat we het merendeel van die verdwenen methylbromide hebben kunnen achterhalen·
vertelt Freek Kalf van de waterpolitie Amsterdam,
die bij het onderzoek betrokken was. Maar er
kwam veel meer boven water. 'Ik had niet verwacht dat er zo veel mis zou zijn. Vooral het niet-
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melden van gassingen en het gebruik van methyl-

DER PRAKTISCHE

Reeds tegen het einde van de jaren vijftig werd,

Daar waar tot nog toe geen resistentie-problemen

bromide en dergelijke middelen voor andere doe-

se HÄ DLI N G s BE KÄ Mp FER

na 10 jaar toepassingsduur van de oudste anti-

bestaan wordt geadviseerd de werkzame stof

(mei 1996)

coagulant warfarin, meerdere malen en voor de

regelmatig te wisselen. Men zou echter in geen

konijnen, hebben we het meest geconstateerd

eerste keer in Schotland resistentie bij bruine rat-

geval een mengsel van werkzame stoffen of ver-

als overtredingen.' Op de 45 onderzochte loka-

ten vastgesteld . Als reactie op de ontwikkeling

schillende werkzame stoffen gelijktijdig moeten

van resistentie tegenover de oudere werkzame

toepassen.

len, bijvoorbeeld de bestrijding van muizen en

ties werden niet minder dan 600 overtredingen

Resistentie van

gevonden. Vele daarvan werden, mede omdat het
toezicht zo was achtergebleven, afgedaan met

muizen en ratten

een waarschuwing, maar voor 8 bedrijven werden

stoffen werden andere anti-coagulanten ontwik-

In het resistentie-gebied moet er op gelet wor-

keld, die zich niet alleen door een grotere werk-

den, dat niet met werkzame stoffen wordt

zaamheid, maar in het algemeen ook door een

gewerkt, waarvan de deugdelijkheid wordt betwij-

in totaal 11 processen-verbaal opgemaakt. Een

Dr. Hans-Joachim Pelz, BBA Instituut voor

hogere giftigheid onderscheiden. In Duitsland is

feld omdat ook dat de resistentieselectie zou

aantal daarvan is door het Openbaar Ministerie

nematologie en zoogdierkunde, Münster

resistentie bij bruine ratten tot nu toe slechts uit

bespoedigen. Bij het voorkomen van warfarinre-

een begrensd gebied (ongeveer 8.000 vierkante

sistentie zou toepassing van difenacum of een

afgedaan met schikkingen.
Het toezicht op de gassingen zal vooral in de

Anticoagulant-resistance of house

kilometer) in Noordwest Duitsland bekend gewor-

krachtiger werkzame stof in aanmerking komen,

havens van Amsterdam en Rotterdam geïntensi-

mice and brown rats in the

den. In het centrum van dit gebied zijn meer dan

bij het voorkomen van bromadiolon- of zelfs dife-

veerd worden.

North-western region of Germany is

90% van de individuen warfarinresistent, en ook

nacumresistentie zou met brodifacum, flocuma-

reported.

de werkzame stof difenacum is er al aan onder-

fen of difethialon moeten worden bestreden.

hevig. Zwarte ratten en huismuizen zijn van
nature minder gevoelig tegenover anti-coagulan-

(vert. AB).

ten. Zij laten zich met de oudere werkzame
stoffen warfarin en cumatetralyl ontoereikend
bestrijden.
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