,,Spuitactie"

De uitvoering van een verdelgingsactie dient te geschieden door een terzake deskundig
ongediertebestrijder. Aan de hand van de inventarisatiegegevens dienen alle woon- of
bedrijfseenheden waar de kakkerlakken zijn waargenomen te worden behandeld (bij
twijfel kan een bufferzone worden aangehouden). Door een geplande volgorde van
werken wordt de haard of het centrum van de plaag ingesloten, d.w.z. eerst worden de
verst verwijderde plaatsen behandeld, daarna wordt successievelijk naar het centrum
toegewerkt.
Toegangswegen, schuilplaatsen en mogelijke schuilplaatsen worden met een grove
druppel plaatselijk behandeld. Zo nodig kunnen contactdozen voor elektriciteit e.d. met
poeder worden behandeld (bij uitzondering wordt een nevel gebruikt, in b.v. leidingkokers).
De door de Duitse kakkerlak geprefereerde temperatuur is 25° - 32° C, waarbij hij de
grootste activiteit ontwikkelt. Om de kakkerlakken zo snel mogelijk in contact te laten
komen met het bestrijdingsmiddel, verdient het aanbeveling dat tijdens de behandeling en
de daarop volgende ventilatieperiode zo mogelijk kamertemperatuur (ca. 20 à 22° C)
wordt aangehouden.
Na de bespuiting dient tenminste 3 à 4 uur te worden geventileerd. Werkvlakken zoals het
bovenblad van tafel, aanrecht, koelkast, etc. dienen te worden gereinigd.
Nazorg en inspectie

Na 3-4 weken dient een inspectie te worden uitgevoerd op evt. aanwezigheid van
kakkerlakken aan de hand van de aantekeningen op de klachtkaart en bijbehorende
situatieschets (pyrethrumspray heeft een uitdrijvende werking).
Zo nodig wordt een nabehandeling gegeven na afspraken zoals voor Ie behandeling.
De bewoners/gebruikers van de behandelde ruimten dienen na de inspectie/ behandeling
attent te blijven op ongedierte en het eventueel voorkomen ervan spoedig te melden aan
de betrokken gemeentelijke dienst.
A. Balkstra en H. van Blaaderen

START VAKOPLEIDING ONGEDIERTEBESTRIJDING
Eerste cursus
In het nummer van Rat en Muis van oktober 1977 (blz. 64) is enige bekendheid gegeven aan
de oprichting van de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding (S. V.O.). Het bestuur
van de stichting heeft sedertdien niet stilgezeten en het ziet er dan ook naar uit, dat de eerste
cursus van start zal gaan op 7 september 1978.
Op die datum zal dr. L. Ginjaar, minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, tijdens
een bijeenkomst te Dordrecht de officiële opening verrichten.
In april van dit jaar is er een brief gezonden naar de Colleges van Burgemeester en
Wethouders van de ongeveer 75 gemeenten in Nederland met meer dan 30.000 inwoners en
voorts aan de leden van de Nederlandse Vereniging van Ongediertebestrijdingsbedrijven
(N.V.O.). De bedoeling van deze beperking is om de eerste groep cursisten klein
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(nl. maximaal 50 deelnemers) te houden, zodat gedurende dit eerste cursusjaar een zo
optimaal mogelijke wisselwerking kan bestaan tussen cursisten en docenten. In de volgende
jaren kan dan een uitbreiding van het aantal cursisten en wellicht van het aantal
cursusplaatsen plaatsvinden.
In bovengenoemde brief werd aangekondigd dat een cursus ongediertebestrijding wordt
gestart en dat de mogelijkheid bestaat tot inschrijving van werknemers die min of meer "fulltime" belast zijn met de bestrijding van ratten, muizen en insekten, en van de hoofden van
dienst van de desbetreffende werknemers. De kosten van de A- en B-cursus bedragen resp.
f 400,- en f 600,-. Voor niet-cursisten zal het cursusboek in het voorjaar van 1979 te koop
zijn voor circa f 50,-. De inschrijving voor deze cursussen is gesloten op 10 juni 1978.
De Raad van Bestuur heeft in bovengenoemde brief de Colleges van Burgemeester en
Wethouders gevraagd medewerking te willen verlenen aan de Stichting, in haar streven het
gestelde doel te verwezenlijken door aanmelding van cursisten en het eventueel storten van
een bijdrage.

De cursus beslaat voor de uitvoerende bestrijders 12 werkdagen in de periode september
1978-mei I 979, steeds op een donderdag; hun chefs zullen behalve deze cursusdagen nog
een zevental dagen aanvullende kennis op leidinggevend niveau gedoceerd krijgen. De
lessen zullen plaatsvinden in een zaal van "Mon Rêve" te Ede, een restaurant op luttele
minuten loopafstand van station Ede-Wageningen.
Berichten voor inschrijving voor de cursus 1979-1980 zullen in de loop van volgend jaar
tijdig aan belanghebbenden worden kenbaar gemaakt.

Inhoud

In de cursus zal o.m. aan het volgende aandacht worden besteed:
De biologie van de verschillende diersoorten (knaagdieren en insekten).
De wetten en verordeningen waarmee de ongediertebestrijder te maken kan krijgen,
zoals o.a. de Bestrijdingsmiddelenwet, Woningwet, de Gemeentelijke Bouwverordening, etc.
De bestrijdingsmethoden, algemeen en per diersoort of groep van diersoorten. Naast
de drie belangrijkste ratten- en muizensoorten, worden de insekten behandeld al naar
gelang de soort schade of hinder die ze veroorzaken (b.v. textiel-, voorraad- of
houtaantastend, stekend, bijtend, jeuk veroorzakend, enz.).
Bestrijdingsmiddelen, de werking en neven,verking ervan en voorts de omgang
ermee, bescherming, opslag, transport, vernietiging e.d.; te gebruiken hulpmiddelen
en apparatuur.
De voorlichtingsactiviteiten van de dienst belast met ongediertebestrijding, aan de
inwoners van een gemeente; de advisering aan en communicatie met de betrokken
bewoners / gebruikers van woningen en gebouwen. Verder de administratie van o.m.
klachten, inventarisaties en uitgevoerde bestrijdingen.
De wering van ongedierte en de kennis van de constructie van en hygiëne in en om
gebouwen, nodig om adviezen te kunnen geven t.a.v. eventueel te nemen maatregelen.

8. T. Bosman
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