aanleiding geven tot het stellen van vragen, informeer dan bij onze Afdeling. In
voorkomende gevallen kan een buitendienstmedewerker ter plaatse nader adviseren, waarbij de diverse aspecten van
de bestrijding kunnen worden beoordeeld.
A.D. Bode
buitendienstmedewerker Afdeling
Bestrijding van Dierplagen

1
Summary

en vervoer een tolerantietraject van -40 •
tot +70 • C, waarbij een goede werking
onder gebruiksomstandigheden gegarandeerd wordt.
Deze normen bieden goede uitgangspunten voor fysische bestrijding in aanvulling
op een bestrijding met chemische middelen in de betrokken ruimten.
Voorzichtigheid is geboden bij koudebehandeling. Wanneer apparatuur, die in b.v.
een vriescel behandeld is, naar de omgevingstemperatuur wordt teruggebracht
kan condensvorming optreden. Vooral bij
apparatuur met mechanische systemen,
zoals in videorecorders, kan dan blijvende schade optreden. Deze schade kan
worden voorkomen door behandeling in
b.v. een luchtdicht afgesloten plastic zak,
bij voorkeur onder vacuüm of met een
droogmiddel (b.v. silicagel).

AT THE END OF SOME MILD WINTERS
Rat control in the countryside has to be
undertaken with more care because of
the mild winters of recent years resulting
in increased populations.
The countryside provides ample hiding
places for the Norway rat. Especially maize crops are at risk. After the harvest the
maize is kept in pits in the surroundings
of the farm. Rats trace these pits eliminating the competition for food du ring the
winter.
Rat control is possible in these situations
when an attractive bait based on sunflower seeds is used.

BESTRIJDING VAN INSEKTEN
IN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

•

Een relatief onbekende maar niet onbelangrijke schuilgelegenheid voor insekten
is elektronische apparatuur. Vooral in apparatuur die langdurig in bedrijf is, zoals
radio's, televisies, video-recorders en personal computers, heerst vaak een verhoogde temperatuur die dus zeer geschikt is voor tropische mieren, kakkerlakken en ovenvisjes.
De kans bestaat dat deze schuilplaatsen
tijdens bestrijdingsacties worden overgeslagen. Dit kan het gevolg zijn van het feit
dat men niet weet of de gevoelige apparatuur wel bestand is tegen behandeling
met middelen op waterbasis of op basis
van organische oplosmiddelen. Problemen kunnen gemakkelijk ontstaan wanneer de omgeving van de apparatuur
wordt behandeld met bestrijdingsmiddelen met een relatief korte residuele werking.
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De redactie van dit blad houdt zich aanbevolen voor praktijkervaringen.
A.C.M. Weijman.

Summary

INSECT CONTROL IN ELECTRONIC DEVICES
Electronic divices such as radio and television sets can act as hiding places tor insects like cockroaches. A simple method
of insect control in these instances is cold
or heat treatment. Generally electronic divices can tolerate a temperature range of
-4o•c to +7o •c.

UIT DE BUITENDIENST
Uw hond een rattenvanger?

Fysische bestrijding door warmte- of
koudebehandeling van elektronische apparatuur is in principe mogelijk. De bestrijdingstechnicus zou echter kunnen
gaan twijfelen in verband met mogelijke
schade aan de apparatuur.
Volgens recente informatie van het Centrum voor Fabricage Technieken (CFT)
van een fabriek van electronische apparatuur vereisen de produktienormen voor
elektronische apparatuur tijdens opslag
Rat en Muis, 38 (2) 1990

-

Er zijn mensen die beweren dat hun hond
een goede rattenvanger is. Vaak hoor je
ook zeggen dat "daar waar honden zijn,
geen ratten voorkomen".
Het tegendeel is echter waar. Meer dan
eens vindt de beroepsmatige rattenbestrijder rattenholen in de omgeving van
hondehokken. Soms gaat dat zelfs zo ver,
dat onder het plankier waar de hond op
ligt te slapen, de ratten ongestoord in de
grond nestelen. En waar is het dan warmer dan precies onder de plek waar de
hond ligt? Een betere isolatie"deken" kun
je je als rat bijna niet wensen.
Uiteraard zijn er onder de verschillende
honderassen wel echte jagers te vinden.
Deze worden vaak gebruikt bij de bestrijding van mollen en soms bij de bestrijding
van muskusratten. De meest bekende zijn
zonder twijfel de fox terriër en de Jack
Rat en Muis, 38 (2) 1990

Russel terriër. Zij moeten het vak dan wel
geleerd hebben van hun moeder of van
hun baas.
Dat ratten regelmatig kans zien om geen
slapende honden wakker te maken, wordt
door de ongediertebestrijder vastgesteld
in al die gevallen waar hij de bruine rat
moet bestrijden in situaties waar ook een
hond aanwezig is.
Een extreem geval van deze combinatie
deed zich onlangs in mijn rayon voor.
In een voormalige grasdrogerij vestigde
zich een alleenstaande dame, die in haar
vorige woonstee een keurige kennel met
enkele tientallen honden beheerde. Omdat zij haar honden meer ruimte wilde
bieden, werd deze lokatie verlaten en
werden de gebouwen van de grasdrogerij, met daar omheen een ruim erf, betrokken.
Het terrein is door vier sloten omgeven.
Via een oprit kon het terrein worden be47
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