Kakkerlakbestrijding met het
oog op de volksgezondheid
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edere dag opnieuw worden bedrijven,
instellingen en particulieren geconfronteerd met ongedierte, één van de zaken
waar u liever niets mee te maken heeft.
Toch kunt u er niet altijd omheen, een
besmetting door ongedierte is immers zo gebeurd. Bijvoorbeeld door het binnenbrengen
van besmette goederen of grondstoffen. Het
is dan belangrijk om te weten wie deze besmettingen snel en deskundig voor u kunnen
verhelpen.
Muraka bv is zo'n deskundig bedrijf. Al
bijna 35 jaar houdt Muraka bv zich bezig
met bedrijfshygiëne. De serviceverlening is
steeds afgestemd op de laatste ontwikkelingen in de markt. Onze jarenlange ervaring in
vele branches biedt onze opdrachtgevers een
· betrouwbare garantie als hygiëne een voorwaarde is.

Ook houtverduurzaming maakt een
onderdeel uit van ons totaalpakket. Met de
meest milieuvriendelijke middelen en deskundige uitvoering wordt een effectieve
bescherming van huis en haard gegarandeerd.

Muraka bv
De Stoven 13-15, 7206 AZ Zutphen
Telefoon 0575-522030, Fax 0575-522432
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MOLLEN BESTRIJDING
Goede bestrijding is niet alleen een kwestie van vangen. Het is ook inspecteren,
voorkomen en communiceren. Het is het opstellen van een compleet beheersplan.
Het is een totaalpakket, én het is een specialisme. Onze klanten weten dat.
Niet voor niets draagt Milieu Service Nederland zorg voor het beheer van vele
terreinen en gebieden inzake mollen. Onze opdrachtgevers zijn bedrijven,
gemeenten en overheidsinstellingen.
Want mollenbestrijding is voor ons een hoofdzaak en geen bijzaak.
Bel ons gerust voor meer informatie.

Telefoon (023) 562 46 97

ir./. T. de Jonge, technisch wetenschappelijk medewerker van KAD
Wageningen, stelt dat duitse kakkerlakken net zo'n bedreiging
voor de volksgezondheid vormen als vliegen.
DRAGERS

BESTRIJDINGSMIDDEL

Duitse kakkerlakken zitten namelijk net als vliegen
het ene moment op afval, uitwerpselen, dode dieren
e.d. en het andere moment op menselijk voedsel.
Met hun poten en monddelen kunnen ze ziektekiemen, rottingsbacteriën en schimmels verslepen
waarmee mensen en huisdieren besmet worden.
Onderzoeken wijzen op de grote variatie en hoeveelheden bacteriën en schimmels die deze insecten bij
zich dragen. De hardnekkige Salmonella infecties in
tropische landen lijken rechtstreeks verband te houden met de aanwezigheid van grote aantallen kakkerlakken aldaar. Hoe groot hun invloed is op de
uiteindelijke besmetting bij mens en dier, is moeilijk
aan te geven. Daar komt bij dat ook de geestelijke
gezondheid onder een kakkerlakkenplaag flink te lijden kan hebben (psychische schade). Je zal ze maar
overal tegenkomen. (In de Zeister flat zijn ze aangetroffen in hi-fi apparatuur, onder de vloermat, in
een wiegje ... ) Er zijn ook aanwijzingen dat overgevoeligheid
(stofallergie)
samenhangt met de allergenen die.vrijkomen uit de
-._DowElanco
afgeworpen
vervellingshuidjes (duitse kakkerlakken vervellen 6 maal),
keutels en dode dieren.

In Zeist is gekozen voor o.a. een spuitactie met het
middel Empire 20. Mede doordat als oplosmiddel
water wordt gebruikt, geurt het niet. Er is geen risico
voor inhalatie van de werkzame stof. Empire 20
bevat chloorpyrifos, een organische fosforverbinding die uitsluitend bij hoge concentraties en bij een
verkeerd gebruik (inslikken bijvoorbeeld) een sto-.
rend effect kan geven op de prikkeloverdracht van
het zenuwstelsel. Dit is uitgesloten zolang toepassing ervan zeer zorgvuldig geschiedt door deskundigen en volgens de veiligheidseisen en voorschriften
die op het etiket vermeld staan. ■
Bewoners die menen dat hun gezondheidsklachten door kakkerlakken veroorzaakt worden, worden geadviseerd hun huisarts te raadplegen. De huisarts of internist kan bij specifieke vragen in overleg treden met het Nationaal
Vergiftigingen Informatiecentrum van het
RIVM te Bilthoven.
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Levende duitse kakkerlakken scheiden via
hun
rugklier
een
onaangenaam muffe,
enigszins muskusachtige geur af. Deze is bij
massaliteit goed te
ruiken. De geur trekt
-voorzover bekendgeen andere ·dieren
aan en is niet gevaarlijk voor de lichamelijke gezondheid van
de mens. Dode velletjes verpulveren
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Milieu Service Nederland

Hoofdweg 900a

2132 MC Hoofddorp

bestaat
risico
op den het
duur;
wel dat dode
kakkerlakken tapijtkevers aantrekken. Met alle
gevolgen vandien voor wollen kleding en tapijten.
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