Gefel icitèerd met de start van het vakblad
voor de vakman:

Dierplagen informatie.
Succes aan het KAD Wageningen toegewenst.

Met de regelmaat van de klok verschijnen in de landelijke media advertenties waarin apparaatjes worden aangeprezen. De electro-magnetische golven
en/of ultrasone trillingen die door zulke apparaatjes
worden uitgezonden, zouden inwerken op het
gehoor- en zenuwsysteem van plaagdieren. Die zouden de golven niet kunnen verdragen en hun heil
elders zoeken. Eenvoudigweg het apparaatje van
stroom voorzien en het huis zou gevrijwaard zijn
van diverse insecten en knaagdieren, aldus de strekking van de advertentietekst.

Waarschuwing

60 jaar. ervaring in de producten voor de vakman.

Het lijkt zo'n handige, logische en
door z'n eenvoud ook zo'n praktische
manier 01n kakkerlakken, muizen of
zelfs ratten uit huis te verjagen: via een
apparaatje dat, voor mensen onhoorbare, trillingen uitzendt die deze dieren
niet verdragen. Maar schijn bedriegt.

Telefax: 076 5426353

Telefoon: 076 5420550
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De afdeling Bestrijding van Dierplagen (ministerie
van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening én
Milieubeheer) heeft verschillende ultrasonore apparaten getest. Collega's uit het buitenland hebben
soortgelijke apparaten onder de loep genomen.
Allen kwamen tot dezelfde conclusie, namelijk dat
deze zogenaamde ongedierteverdrijvers ondeugdelijk zijn. De muizen en ratten in de testopstellingen
bleken onder het gehoor van deze golven en/of trillingen onverstoorbaar door te gaan met hun normale bezigheden. Zij vertoonden geen stress, aten hun
voedsel in de gebruikelijke hoeveelheden, legden
nesten aan, wierpen jongen en vluchtten niet weg
naar andere, geluidgeïsoleerde ruimtes. In niets
bleek dat na inschakeling van zo'n apparaatje het
gedrag in belangrijke mate verschilde van daarvoor.
Het Deense Ministerie nam zelfs de term 'humbug'
in de mond.

MISLEIDENDE RECLAME
Ondanks deze door verscheidene instanties aangetoonde ondeugdelijkheid, blijven advertenties verschijnen _waarin dergelijke dubbelgolvige ongedierteverjagers worden aangeprezen. De eerder genoemde afdeling Bestrijding van Dierplagen deponeerde
over een recent verschenen advertentie een klacht
bij de Reclame Code Commissie. Daarbij werd een
kopie_ voorgelegd van een eerder verschenen artikel
uit Dierplagen en Milieu (nr. 43, 1995). Tevens werd
verwezen naar een eerdere uitspraak van de
Commissie (10 oktober 1995) over een vergelijkbare
ultrasonische ongedierteverdrijver.
Ook de Commissie acht de uiting misleidend. Wat
in de advertenties beloofd wordt, is in strijd met
artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code. Zij
beveelt de adverteerder aan om voortaan niet meer
op de,gelijke wij,e <edame

Voorkomt ongedierte

Wering van vogels

Volgens de richtlijnen van de Europese Unie
(HACCP: Hazard Analyses and Critica! (ontrol
Point) Planmatig met rapportage, advies en
voorlichting.

Door middel van diverse producten kunnen
vogels geweerd worden.

Bestrijding van houtborende insecten
Houtparasieten worden door deskundig
personeel bestreden. Ware Care B.V. geeft
10 jaar garantie op de behandelde delen.

• Ware Care B.V. geeft service door geheel
Nederland
• Al het personeel is S.V.O. gediplomeerd
(Stichting Vakopleiding Ongedierte)
• 24 uur service
• 7 dagen per week
• gratis advies en offerte

Aarzel niet, bel gratis:

0800 - 022 50 80
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