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Van bunzings is bekend dat ze graag padden en kikkers eten. Sinds enige tijd bestaat
het vermoeden dat ook bruine ratten deze dieren consumeren. De bruine rat is een
omnivoor die zich graag tegoed doet aan het beste dat voorhanden is: granen, knolgewassen, groenten, fruit, vlees en vis.
Kikkerbillen zijn in dat rijtje geen vreemde
eend. Uit: Ravon, jaargang 5 nummer 1.

KENNISCENTRUM
Johan Malcorps, lid van de Vlaamse Groenen en van de parlementscommissie
Openbare werken, Mobiliteit en Energie heeft een uitgesproken mening. 'Ook in

PRECOR DEFINITIEF
VAN DE MARKT
Vorig jaar is de toelating van het middel
Precor vervallen. Inmiddels is ook de uitverkooptermijn, die tot 1 maart 2004
liep, voorbij. Voor de bestrijding van
kattenvlooien en de -larven ervan blijven de residueel werkende middelen
Solfac, Aadifec en Empire 20 over.

België rukt het ongedierte op. Kakkerlakken, zilvervisjes, vlooien , teken en ander
gesp uis genieten van onze zachtere winters en worden steeds resisrenter tegen gifstoffen. Meer chemicaliën spuiten is de oplossing ni et. Ik pleit voor een kennis- en
adviescentrum naar vergelijkbaar model als het KAD-EVM in Nederland.' De eerste
contacten met de Belgische evenknie zijn inmiddels gelegd.

Kees Coertjens met pensioen
Na ca. 15 jaar bij de Justitiële Kinderbescherming te
hebben gewerkt, begon Kees in 1981 in Wageningen bij
de afdeling Ongediertebestrijding van de Hoofdinspectie
Milieuhygiëne als buitendienstmedewerker. In de jaren die volgden bouwde hij
een uitgebreid netwerk op van bedrijven
en gemeenten die hij adviseerde op het
gebied van de wering en bestrijding van
dierplagen. Ook was hij als docent en examinator nauw betrokken bij de lessen van
de St. Vakopleiding Ongediertebestrijding. Als handhaver op het gebied van de
chemische bestrijdingsmiddelen werd hij
bekend door zijn pragmatische aanpak en
zijn niet-aflatende pleidooi voor het aanpakken van de problemen bij de bron.
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Met de oprichting van het KAD kwam Coertjens als
senior-adviseur veel over de vloer bij de voedingsmiddelenindustrie, waar hij een warm pleitbezorger werd voor
een betere voorlichting aan de mensen op de werkvloer,
een kwaliteitsborging door monitoring en de terugkoppeling daarvan naar de gecontracteerde clierplaagbestrijcler.
Op 1 mei 2003 is Kees met cle VUT gegaan.

'V zult begrijpen dat het afscheid nemen op deze manier,
nooit mijn bedoeling is geweest. Graag had ik persoonlijk afscheid van u willen nemen. Maar door alle ontwikkelingen bij het KAD-EVM en om gezondheidsredenen, is het er niet meer van gekomen. Ik wil graag via
deze weg allen bedanken met wie ik al die jaren prettig
samengewerkt heb. lk wens u verder het allerbeste.'

RIWADACiEN
2004 DRUK
BEZOCHT
De Riwadagen in de Reehorst zijn druk bezocht. Op
het programma stonden o.a. de laatste ontwikkelingen m.b.t. de toelating van bestrijdingsmiddelen in
Nederland en Europa; Bart Bosman ging met name in
op het bestrijdingsmiddel Pyrethrum (een natuurlijke pyrethrine). Paul Sidebottom stond stil bij de
verspreiding van vogelpest en de rol die knaagdieren
daarbij spelen en Arno Berg (Keuringsdienst van
Waren) heeft de toekomst van de Nederlandse
voedselveiligheid in relatie tot de dierplaagbestrijding belicht. Een volwassen programma dat de
aanwezigen 12,5 punten voor de nascholing bij h et
KAD-EVM kon opleveren.
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DE NOORDSE
De Noordse woelmuis Microtus Oeconomus
lijkt op de aardmuis en veldmuis (die zijn wat
kleiner) en op de woelrat, die wat groter is .
De Noordse woelmuis, ook wel zeemol
genoemd, komt voor in natte gebieden. De
kop-romplengte is 10 tot 14 cm, de staart kan
wel 6 cm lang worden. In de regel hebben
noordse woelmuizen een donkerbruine
rugvacht en een donkergrijze buikvacht,
maar ook lichtere exemplaren komen voor.
De vrij grote, donkergekleurde achtervoeten
hebben contrasterende witte nageltjes. Bij
het graven worden kleine 'molshopen '
gevormd, vandaar waarschijnlijk de naam
zeemol.

LURKTRON.
Permanent

STALSPUlTM l DDEL

Lu rectron Perm anent is het doeltreffend e midd el
om vliegen uit de stal te halen en te houden.
Lurectron Perman ent doo dt vli egen.
Besrh erm t bij toepassin g vier tot zes weken
lang het vee tegen overl ast.
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spritex
Daar waar de muis gesignaleerd wordt, gaat
het goed met het natte natuurgebied.
Vanwege de versnipperde verspreiding en de
achteruitgang is de noordse woelmuis op de
Rode Lijst van bedreigde en kwetsbare zoogdieren in Nederland geplaatst. Om die reden
is de noordse woelmuis de schrik van mening
projectontwikkelaar. In het Nationaal Park
Duinen van Texel is onlangs een onderzoek
gestart naar deze woelmuis die alleen in ons
land nog wordt aangetroffen in hoge vegetaties met vooral grasachtige planten (rietland,
moeras , drassige hooilanden, vochtige duinvalleien). De in ons land levende vorm wordt
tot een aparte ondersoort gerekend, die
nergens anders voorkomt. Het verspreidingsgebied valt uiteen in vier delen : Texel , het
Friese merengebied , het Noord- en ZuidHollandse veenweidegebied en het deltagebied. Door middel van het plaatsen van
inloopvallen (live-traps) in geschikte terreinen is het goed mogelijk noordse woelmuizen
te vangen .

ongediertedood

DE NAAM ZEGT
WAT HET DOET!
Spritex Ongediertedood betekent het a b solute
ei nd e voor kruipende in s ecten en v li e g en.
ls h et idea le middel om opslag - , verb lijfs- e n
bedrijfsruimten te o n tdoen van onged ierte als v li e g e n ,
kakkerlakken, wand luizen , huiskreke ls e n
andere kruipende insecten.
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Wordt toegepast als spuitpoeder en o nd er
la ge druk verspo t e n m et ee n grove drupp e l.
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