NIEUWS

Het bevat meer dan 150 gedetailleerde
foto's en uitgebreide beschrijvingen van
meer dan 200 plaagdieren. In het
Naslagwerk zijn alle relevante wetsartikelen opgenomen m.b.t. dierplaagbestrijding (incl. arbo en veiligheid}, 8
volledige determinatietabellen, alle formuleringen, insecticiden, rodenticiden
en fungiciden met hun werking, hun
toepassingsmogelijkheden, apparatuur
en nuttige tips bij het gebruik ervan.
Tevens is een CD bijgesloten waarmee u
t.b.v. uw cliënten overzichtelijke informatiebrochures compleet met kleurenfoto kunt printen.
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ACHTERGRONDEN

Het nieuwe Naslagwerk 'Dierplagen in en rond gebouwen'
mag zich nog vóór zijn komst al
verheugen in een grote populariteit. Dit omvangrijke
boekwerk is momenteel in
productie en verschijnt binnenkort. Wilt u zich verzekren van de snelste toezending,
vraag dan bij mevr. W. Budding van
het KAD een bestelformulier op via
(026} 339 75 00. Het Naslagwerk is
onontbeerlijk voor iedereen die zich
professioneel bezighoudt met dierplaagwering en -bestrijding.

Bell komt met een nieuwe lokaasbox, een
verbeterde versie van de bekende dozen.
Het lokaasblok moet niet langer over dwarse, maar over rechtop staande pennetjes
worden geschoven. Dat is makkelijker en
zorgt er voor dat het aas bij het aanvreten
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beter op zijn plaats blijft. Handig is het ook
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dat het deksel transparant is. Zo kun je
direct zien of er ververst moet worden .
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Voor het openen en afsluiten wordt een
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speciaal sleuteltje geleverd. Omdat het binnengedeelte er in zijn geheel kan worden
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uitgelicht, is de box goed en snel te reini-
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gen. Verkrijgbaar via Riwa en Killgerm.
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2,5 jaar heeft Edialux er op moeten wachten,
maa r op 26 juli 2002 werd hun Sorkil Bloc dan
toch eindelijk toegelaten voor de Nederlandse
markt. Het lokmiddel in blo kvorm is toegestaan voor de bestrijding van huismuizen binnen shuis m its gebruik wordt gemaakt van afgeslo ten voerkistjes. Het middel bevat 0,005%
van de werkzame stof difenacum en wo rdt aangeboden in bloes van 18 à 19 gram. Als regel
dient met intervallen van 2 tot 4 meter een
voerplaats te worden ingericht. Zet per voerplaats 1 tot 2 stuks So rkil Bloc uit. De eerste
dode mu izen worden na ca. 3 dagen gevonden.

Het
West-Nijlvirus
houdt
in
de
Verenigde Staten de gemoederen bezig.
Het via muggenbeten overgebrachte
virus heeft dit jaar al 2.000 mensen geïnfecteerd in 32 staten . 104 van hen zijn
inmiddels aan de ziekte (die hersenvliesontsteking tot gevolg kan hebben) overleden. Wetenschappers denken dat trekvogels de ziekte verspreiden;
de muggen raken besmet als zij zich te goed do en aan geïnfecteerde
vogels. Alarmerend is ook
dat steeds meer dieren overlijden aan het virus (vogels,
paarden,
honden,
eekhoorns). Het Instituut voor
Ziekte en Preventie (COC)
dat zich bezighoudt met
i nfectiebestrijding van deze
' moordmug' geeft informat ie via www.cdc.gov.

van DIERPLAGEN ll1fvnnatie

•11'1119""- waren wij op zoek naar een bastkever die in
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staat is een compleet woud te verzwakken.
Zijn ,wam dankt deze kever aan de karakteristieke vmatpatronen van de larven die zichtbaar worden als de bast van de boom valt. Met het
'ouderwetse beroep' dat in zijn naam verborgen is, hebben wij velen van II op het juiste spoor gezet. We hadden het
niet over de mijnwerker, zoals één van de inzenders dacht,
maar over de letterzetter Ips typographus. Een harige kever die in de
holte onder de schors paart, waarna het vrouwtje in de zogenaamde
m oedergang (een t1111nel) haar eieren afzet. De larven boren zich
vanuit de moedergang hun eigen weg en verdwijnen uiteindelijk
, , uit via eigen 11itvlieggaatjes. Uit de juiste inzendingen is die van
.,
Arno Urlings van Move It Ongediertebestrijding uit Elsloo als
- winnaar getrokken. Hij heeft zijn boekenbon inmiddels ontvangen.
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