Stickers op voerplaatsen

De timmerman die de plafondplaten
verwijderde werd behoorlijk gestoken
door de mieren.
De balken en het hechthout van de
dakkapel waren enigszins vochtig
vanwege lekkage of condensvorming.
Aan de buitenkant was niet zichtbaar
waar het nest zich bevond. De hele
dakkapel werd aan de binnenkant
behandeld. Bij navraag in de zomer van
1995 bleek dat de bestrijding effectief is
geweest. De caravan is inmiddels naar
een andere locatie verplaatst.
Biologie van Crematogaster
scutellaris Olivier
De soort verblijft vooral onder de schors
van bomen, waar hij zijn nest bouwt met
een soort karton op basis van gekauwd
hout. De werksters maken dit met klieren
die zich in de kop bevinden. Het nest
bestaat uit kleine verticale en diepe
kamers, waar de larven aan lange stijve
draden aan de wanden van het eikehout

hangen. De soort veroorzaakt vele gaten
in het schors. Deze mieresoort is erg
schadelijk voor met name de kurkeik.
De soort leeft in verschillende boomsoorten, naald- en loofbomen, maar heeft
zijn voorkeur voor eiken die in de zon
staan; ze zijn zeldzamer in vochtige
bossen. De soort komt soms in huizen
voor, waar hij al in de balken zat
waarmee het huis is gebouwd. Hij is
zeldzaam in het open veld, maar wordt
vaak gevonden in kloven van rotsen die
zich aan de zonzijde bevinden. De zeer
omvangrijke populaties tellen
verscheidene koninginnen. Het is een
agressieve mier, die degene die zijn nest
verstoort bijt en prikt. De soort is vaak in
de nabijheid van blad- en schildluizen te
vinden.
In de nesten van deze mieresoort komen
vaak naast mieren ook springstaarten
( Collembola), franjestaarten ( Thysanura)
en krekels (Gryllidae) voor.
A.E. Brink.

Summary
For a number of pest control companies
il is common practice to adjust warning
stickers to bait boxes which is very
praiseworthy of course. This may
however lead to random performance.
The advice is to stick to the directions of
the legal obligatory prescriptions.

In de eenvoudige "bestickering" schuilt
echter een "onjuistheid". Het doodshoofd
suggereert dat de voerplaats een zeer
giftig middel (LO 50 < 50 mg/kg) bevat.
Dit kan tot verwarring leiden. De meeste
voor gebruik gerede lokazen die in de
sector van de dierplaagbestrijding
worden toegepast, vallen namelijk in een
gevaarklasse waarvoor geen gevaarsymbool is voorgeschreven (LO 50
> 500 mg/kg). Voor een enkel kant-enklaar lokaas moet op het etiket het
Andreaskruis (LO 50 van 50-500 mg/kg)
vermeld staan.

Voor een aantal bestrijdingsbedrijven
behoort het tot de bedrijfsroutine om op
de voerkisten of voerbuizen voor de
knaagdierbestrijding een waarschuwingssticker te plakken.
.,,,,,,,.Van één bedrijf ontvingen we de tekst
,.. van de door hen gebruikte stickers.
Hierop staat, behalve naam en telefoonnummer van het bedrijf (bij voorkeur een
ook in de nacht en het weekeinde
bereikbaar nummer) een aantal
gegevens over het middel dat wordt
toegepast. Deze zijn: merknaam,
toelatingsnummer, werkzame stof en het
gehalte aan werkzame stof. Ook de
toxicologische groep waartoe het middel
behoort, is vermeld. De aanduiding:
"Lokaas voor plaagdieren, buiten bereik
van kinderen en huisdieren houden",
spreekt voor zich.

sticker te voorzien van merknaam, toelatingsnummer, werkzame stof en gehalte w.s.

Op deze sticker staat een doodshoofd
afgebeeld en het woord VERGIF geeft
aan dat men in de voerkist giftig lokaas
mag verwachten. De ondergrond van de
sticker is meestal fel oranje. Een waarschuwing in deze zin is een goede zaak.

Uiteraard zijn deze gegevens ook bij de
bedrijfsleider van de opdrachtgever, in
het bestrijdingsplan, bekend. Mochten er
onverwachte dingen gebeuren, dan is de
meest elementaire, voor noodgevallen
zinvolle informatie direct voor een
(huis)arts voorhanden.
De afdeling Bestrijding van Dierplagen
raadt bedrijven en gemeenten aan deze
werkwijze te volgen. Adequaat reageren
bij calamiteiten is dan altijd mogelijk.
A.D. Bode.
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