MOLLENTABLETT
Luxan Mollentabletten (aluminiumfosfide)
• effectief middel ter bestrijding van mollen
• in grasland, akkerbouw- en tuinbouwgewassen, in de volle
grond, sportvelden, dijken en gazons
• reststoffen zijn onschadelijk voor het milieu
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• uitsluitend worden toegepast door een bevoegd deskundige

.J

Lu¼tin
Perfect er op Protexion

Luxan B.V" Postbus 9
6660 AA Elst (Gld.),
Telefoon (0481) 36081 1.
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Kruipend en vliegend o ngedierte en knaagdieren
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Preventief, curatief, huiszwam en schimmels
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MICROBIOLOGISCH LAB

t.........► Water:
Lucht en oppervlakken: kiemgetal, entero , coli, schimmels
kiemgetal, entero, schimmels, chemisch

.

ENTOMOLOGISCH LAB

ONAFHANKELIJ K ADVIES

Determinatie van o.a. insecten, mijten en sporen
,..........► Gevoeligheidstesten
Speur en ontwikkeling o .a. resistentie-onderzoek

j..........►
.

Probleem-analyse, behandelingsplan, inspectie, lezing, excursies,
second opinion, periodieke uitgave Van Veldhuijze n-lnfo.

Wij, wetenschappelijk medewerker, levensmiddelen-technoloog, laboratorium-analiste,
4 bestrijdingsdeskundigen en 2 bestrijdingstechnici, staan u graag ten dienste.
Telefoon: 0485-571186. Lid NVO (Nederlandse Vereniging van Ongediertebestrijdingsbedrijven).
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Van Veldhuijzen - Boxmeer

In het vorige nummer van DIERPLAGEN Informatie waren wij op zoek naar het virus waarmee
rosse woelmuizen, Clethrionomys glareolus, vaak geïnfecteerd zijn. De naam van dit virus is het
hantavirus, dat zijn naam ontleent aan de Hantaan rivier in Korea. Door het virus veroorzaakte infecties kwamen voor het eerst onder de aandacht van westerse medici tijdens
de Koreaanse oorlog van 1951 tot 1953, toen zich een epidemie voordeed onder VNmilitairen. Bij ons komt het hantavirus het meeste voor bij mensen die woonachtig
of werkzaam zijn in landelijke of bosrijke gebieden in het oosten en zuiden van ons
land. De rosse woelmuis is de belangrijkste overbrenger van dit virus. Uit de goede
inzendingen op deze prijsvraag is die van de heer N. Feenstra van Feon uit Arnhem getrokken. De prijs, een boekenbon, heeft hij inmiddels ontvangen.

