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Voorkomt ongedierte
Volgens de richtlijnen van de Europese Unie
(HACCP: Hazard Analyses and Critica! Control
Point) Planmatig met rapportage, advies en
voorlichting.
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• 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
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0800 - 022 50 80
Gezien de groei van onze onderneming zijn wij
op zoek naar portefeuilles van gemeentelijke en
particuliere bestrijdingsbedrijven.

·jk
0-

_,jft

De Vietnamese b_oer N~i:ning Rattendoder"
door andere dorpelmgen t·tel want vorig jaar
l
'
genoemd. E en gepaste
. f 30
000
ratten, zei. D"mh
doodde Van maar _he st ~an het departement
Van Hoa, onderd~recteur gewassen in de Vietvoor de besc?ei::nung v~nh maandag.
namese provmc1e T~a~en do'ng (130 gulden) per
Van verdient l mt le van het gemiddelde ~amaand, ruim het dub_ e attenvangen. Ratten z1Jn
Jaris met lesgeven m r
laa in Thai Bmh
een ~teeds groter wurden~enfemfnd is zo efficien de rest van V1etna: :1s Van. _
ent bij het ratten vang d h.. een simpele rattenDrie jaar gel~de~ ~~~ond~rd vallen, die ong~val uit. Met zo n n
doodde Van vong
veer 30 cent per stuk k~rje:• grond van zijn bu.aar op zi.jn akker en s
het ongedierte na~Jren 30.000 ratten, waard?orzïn dorp. Boeren m
welijks meer voor~~mt ~fnh 1oodden vorig jaar
de hele provmc1e ai
13 miljoen ratten. h" bezoekt leent V_an _honAan elk dorp dat IJ morgen zijn vtJftlg tot
derd vallen. De v~Îend~l zegt ambtenaar Hoa.
zeventig van de v e\:it;n verbieden het geDe provinciale_. au ton ..d tegen de ratten en rabtJ de stnJ
al aan
bruik van gif ·k
an Vans v
·
l
den het gebru1 v d y- emamese rattenp aag
De oorzaak va~ e i dt gezocht in de dervan de afgeloren Jaren:::a.°:rtoe boeren zijn overde jaarlijkse nJstofsg!~ het hele jaar door voedsel
gegaan. Hierdoor
ikbaar.
voor de 1cnaal:}d1~e;
natuurlijke vijandedn
Daarnaast is e
langen vemunder •
van ratten, zoals katten er~~d werd afgekondigd
Totdat vorig Jaar een ve an China verkocht werden deze roofdieren a traditionele medicijvoor de vervaardiging va~ worden opgedien?nen of om -in restaurants he. d zijn vorig jaar m
Volgens de cent_r_ale 9~e:Ofi1·oen ratten gedood,
het hele land b1Jn!s miljoin dieren in 1997.
vergeleken met
(Bron: AP)
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BISSELING B.V.

Diederikstroat 63

BEDRIJFSHYGIËNE
MATERIAALBESCHERMING

tel. 0492 - 364 292
fax 0492 - 365 745
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Een kostbaar
muizenhapje
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Aarzel niet, bel gratis:
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Wering van vogels
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.
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MOSKOU (AP) - Het was een
zeer kostbaar muizenhapje. In
het Russische Jekaterinenburg
hebben muizen zich een weg gevreten door een berg dollarbiljetten die de eigenaresse in een
glazen pot in haar kelder bewaarde.

De schade bedraagt 11.500 gulden. In totaal bevatte de pot
57.500 gu lden spaargeld. De muizen knaagden een gat in het plastic
deksel om zich toegang te verschaffen tot de pot, die tussen potten met levensmiddelen stond.
De vrouw bracht de resten van
de aangevreten dollarbiljetten naar
een bank om te vragen of ze nog
wat waard waren. Het is nog niet
bekend hoe de bank reageerde.
Veel Kussen potten thuis dollars
op om zich met de harde munt in
te dekken tegen de l~oge inflatie.

Ref. Dagblad 27/11/98

Wendbaar
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• Vakkundige bestrijding van alle ongedierte,
waaronder: ratten, muizen, kakkerlakken, wespen enz.
• Tevens bestrijding van alle houtaantasters, waaronder:
houtworm, huisboktor, knaagkever, zwammen enz.
• Vogelwering.
• Werkzaamheden/ rapportage volgens HACCP-normen
• Schriftelijk garantie op alle werkzaamheden
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LONDEN (DPA) - Geen dier is
volgens Israëlische wetenschappers
zo wendbaar als de kakkerlak. Ondanks hun hoge snelheid van een
meter per seconde weten deze insekten elke hindernis met groot gemak
te omzeilen. De medewerkers van
de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem doen verslag van hun bevindingen in het Britse wetenschappelijke tijdschrift New Scientist. Op
een zigzagparcours veranderden de
kakkerlakken soms 25 keer per seconde van richting. Bij geen enkel
ander dier is zo'n wendbaarheid
waargenomen als bij de kakkerlak.

Ref. dagblad 28/1/99

Ref. Dagblad 19/2/99
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