De stichting SVO start op 10 april 2002 met een kennismakingscursus voor de eerste lijnsopvang bij gemeenten
en dierplaagbestrijdingsbedrijven. De cursus duurt 1. dag
en vormt een goede basis voor telefonistes/receptionistes,
secretaresses en officemanagers die het eerste aanspreekpunt vormen voor verontruste consumenten. Tijdens de
cursus worden de belangrijkste,
meest voorkomende plaagdieren
besproken aan de hand van hun
klachtenpatroon en leren de cursisten oorzaak en gevolg op het gebied
van dierplagen te onderscheiden.
Na de kennismakingscursus is de
cursist beter in staat om klachten te
filteren op hun ernst en eenvoudige
weringsmaatregelen te adviseren.
Voor inschrijfformulieren en meer informatie: bel
mevrouw C.H. Louwers van de SVO, tel. (0317) 42 40 50.

De Anima! Health divisie van Bayer is sinds
enkele maanden in de lucht met een eigen
website voor zogenaamde pco's (pest control
organisations), een site waar informatie over
de bestrijding van plaagdieren te vinden is.
De site kent een overzichtelijk navigatiesysteem. Er kan op producten en op problemen
worden worden gezocht. Ook kunnen de
laatste versies van de 'Safety Datasheets'
eenvoudig worden gedownload. Wetenschappelijke artikelen kunnen worden
geraadpleegd op onderwerp.

ProAgro B.V. uit Maarssen is onderdeel geworden van de
Europese organisatie Certis Europe B.V. dat zijn hoofdzetel in Brussel heeft. Het bedrijf Is gespecialiseerd in geïntegreerde gewasbescherming, m.n. in de glastuinbouw,
vollegrondsgroenteteelt, frult- en aardappelteelt en de
wijnbouw. Met een geïntegreerde aanpak wil men minder residu en emissie van chemische middelen realiseren.
Certis heeft een uitgebreid
assortiment van chemische en C E RTI 5
biologische producten, natuurlijke plaagbestrijders en moni~
A ls o p b re ngs t t elt
ringstechnieken.
Biologische ......------~,.....producten maken ongeveer 30 r - - - - - - - - ----procent van de omzet van
Certis uit. Dierplaagbestrijders
zullen vooral bekend zijn met
Ratak, een lokmiddel op graanbasis met als werkzamestof difenacum en Klerat, een lokaas op
basis van brodifacum.
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Ook altijd gedacht dat de rattekeutelziekte te maken had met de uitwerpselen van ratten? Niets is minder
waar. De rattekeutelziekte is namelijk
een schimmelsoort, Sderotinia sclerotiorum, dat de stengels van aardappelplanten aantast. Bij droog weer worden de stengels houtig en witachtig;
binnenin de stengel bevindt zich dan
wit schimmelpluis met sclerotiën. Het
is maar dat u het weet.

Vanaf medio 2002 worden in Barendrecht de
eerste 40 allergeenarme eengezinswoningen
opgeleverd, bedoeld voor gezinnen waarvan
1 of meer kinderen tot 12 1aar lijden aan
allergisch astma. De woningen zijn voorzien
van een centrale stofzuiginstallatie, vloe rverwarming op de begane grond en een ventilatiesysteem. De reguliere cv-radiatoren met
lamellen zijn vervangen voor platte platen.
De GGD begeleidt de bewoners bij het - - - - - - - - - - - - - - - - gezond inrichten en bewonen van het huis
en de tuin. Doel van dit initiatief van VL UITSLAG PRUSVRAAG
Wonen, d e GGD e n de gemeenten
Barendrecht en Rotterdam is te bepalen of De familie Ptinidae is verzot op dorsafval dat
ee n allergeenarme woning een positief vaak als isolatiemateriaal gebruik is. Wie
effect heeft op het welbevinden van de weet waarom de larven van deze Gibbium
bewoners. Om d ie rede n worde n de kinde ren een aantal malen psylloides de Cze11pinski zo verzot
(voor en na de verhuizing) getest op hun gezondheid.
zijn op dorsafval? Het antwoord: de larven vreten
z etmeelhoudende
stoffen en zijn in sterke mate aangewezen op granen,
graanproducten en graanafval. Dorsafval bevat normaal
gesproken nog een groot gehalte aan gebroken graankorrels. Niet zo verwonderlijk dus dat de larven zich daar
massaal op storten. Toch bleek de vraag geen enkel juist
antwoord op te leveren. U krijgt daarom deze keer een dubbele kans. Kijk op de achterpagina van dit nummer.
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