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Een pleidooi om niet alle rupsen als ongedierte te beschouwen door af en toe
hun knaagactiviteiten aan planten te accepteren en geen bestrijdingsmiddelen te
gebruiken.

INSCHRIJVING CURSISTEN (S.V.O.)
In het kader van de Opleiding Ongediertebestrijding verzorgt de Stichting Vakopleiding
Ongediertebestrijding (S.V.O.) cursussen voor het behalen van

"In eigen achtertuin

Particuliere tuinen in steden en dorpen
vormen gezamenlijk een aanzienlijk deel
van het oppervlak aan groen in Nederland. Ze bieden tal van mogelijkheden
voor zo'n 20 soorten dagvlinders. In Nederland komen in totaal 60 soorten voor.
(Dit zijn dus geen schadelijke motten en
andere soorten nachtvlinders, red.). In tuinen naast grote parken of natuurgebieden is er meer kans op vlinderbezoek
dan in tuintjes in dichtbebouwde stadswijken. Maar tuinen spelen niet alleen een
belangrijke rol als plaats waar vlinders
nectar kunnen halen. Vlinders als het
boomblauwtje, de kleine vos, de dagpauwoog en verschillende soorten koolwitjes kunnen er hun hele levenscyclus,
dus ook het rupsenstadium, doorlopen.
Wat maakt nu een tuin tot een aantrekkelijke verblijfplaats voor vlinders? Belangrijke elementen zijn zon, beschutting en
de aanwezigheid van nectar- en waardplanten. Wat de nectarplanten betreft,
hebben de vlinders een voorkeur voor afwisselend bloeiende, geurige kruiden.
Heggen en struiken bieden niet alleen beschutting, maar dienen ook als waardplant voor soorten als de citroenvlinder
en het boomblauwtje. Een vergeten, ruig
hoekje in de tuin met wat brandnetels en
distels, kan de rupsen voeden van de
kleine vos, de dagpauwoog, de atalanta
en het landkaartje. Kaalgegeten brandnetels zijn voor tuinliefhebbers acceptabel,
maar dat ligt begrijpelijkerwijs heel anders voor koolplanten in moestuinen. De
rupsen van koolwitjes op koolplanten zijn
vaak zelfs een vlinderliefhebber te veel
van het goede. Dat rupsen smullen van
koolplanten kan worden voorkomen door

1

82

1

STICHTING VAKOPLEIDING
ONGEDIERTEBESTRIJDING

VAKBEKWAAMHEIDSDIPLOMA A/B

grote vuurvlinder (Thersamonia dispar Haworth)

bijvoorbeeld salie, mint of tomaten tussen
de kolen te plaatsen. De geur van deze
planten houdt koolwitjes doorgaans op
een afstand. Dit soort oplossingen is zeker te verkiezen boven het gebruik van
insektenbestrijdingsmiddelen. Gelukkig
gebruiken koolwitjes ook andere kruisbloemigen zoals waterkers, aubretia en
look-zonder-look als voedselplant voor
hun rupsen. Wanneer de tuin een kleurig
geheel is geworden, met in ieder jaargetijde bloeiende, voor vlinders aantrekkelijke
planten, kan men er niet alleen genieten
van bloemen en planten, maar ook van
vrolijk gekleurde vlinders.

De opleiding omvat ondermeer:
- wetten en verordeningen
algemene inleiding tot de biologie van geleedpotigen en knaagdieren
algemene inleiding tot de bestrijding van geleedpotigen en knaagdieren
algemene inleiding tot de bestrijdingsmiddelen
bestrijding van ongedierte; behandeling per diersoort
arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne
techniek, apparatuur en overige hulpmiddelen
gesprekstechniek, instructie, planning en administratie
bouwkundige aspecten (alleen B-cursus)
praktijklessen.
A-cursus:
- voor functionarissen die (ondermeer) belast zijn met uitvoering van ongediertebestrijdingstaken, alsook het geven van adviezen omtrent wering en bestrijding van ongedierte
- opleidingsniveau lager beroepsonderwijs
- 13 cursusdagen en 1 examendag in de periode september - april
- tarief f 1.425,--* inclusief syllabus, handboek en examengeld.

Vlinderbloemen top-10:
1 Akkerdistel 2 Braam 3 Struikheide
4 Dopheide 5 Koninginnekruid 6 Kale jonker 7 Speerdistel 8 Kattestaart 9 Diverse
klaversoorten 1O Jacobskruiskruid.

De Vlinderstichting is een landelijke natuurbeschermingsorganisatie die zich zowel met onderzoek als met voorlichting
en educatie bezighoudt. De Vlinderstichting heeft veel kennis verzameld over de
Nederlandse dagvlinders. Wie donateur
wordt van de Vlinderstichting voor minimaal fl 25,--, ontvangt het tijdschrift Vlinders, een kwartaalblad vol informatie over
onderzoek, veldwaarneming, gedrag en
voorkomen van vlinders. De stichting is
gevestigd Grintweg 273, Postbus 506,
5700 AM Wageningen. Tel. 08370-24224,
giro 5134425."
Rat en Muis, 37 (3/4) 1989

B-cursus:
- voor leidinggevende functionarissen (ondermeer) betreffende de uitvoering en advisering omtrent wering en bestrijding van ongedierte
- opleidingsniveau middelbaar beroepsonderwijs
- 18 cursusdagen en 1 examendag in de periode september - april
- tarief f 1.875,--* inclusief syllabi, handboek en examengeld.

Plaats van de opleidingen: S.V.O.-trainingscentrum, Vadaring 120, Wageningen.
Belangstellenden voor deelname aan een van deze S.V.O.-cursussen worden geadviseerd zich zo spoedig mogelijk in te schrijven.
Inschrijfformulieren en nadere informatie verkrijgbaar bij S.V.O., Postbus 350, 6700 AJ
Wageningen, telefoon 08370-19061 , telefax 08370-24801 .
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*

tariefstelling onder voorbehoud van aanpassingen.

Rat en Muis, 37 (3/4) 1989
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