1

PLAAGDIEREN IN DE PERS

Tiroler Tageszeitung - Oostenrijk
(5 mei 1989)

' Biotechnicus A.E. Brink versterkt de
Afdeling Bestrijding van Dierplagen

"Krisishoogtepunt" vanwege meikever·
invasie.

Per 1 januari 1989 is de heer A.E. Brink
vanuit de Plantenziektenkundige Dienst
gedetacheerd bij de Afdeling Bestrijding
van Dierplagen.
In vorige functies heeft de heer Brink een
grote ervaring opgedaan met zowel dierproeven in het laboratorium als met
proefbestrijdingen in het veld.
In zijn nieuwe functie voert hij, deels in
opdracht van de Commissie Toelating
Bestrijdingsmiddelen, de deugdelijkheidsproeven met rodenticiden en insekticiden
uit. Daarnaast is een fokprogramma gestart met op locatie gevangen wilde, deels
resistente, stammen van bruine rat en
huismuis. Deze stammen staan ter beschikking van het onderzoek. Ook is een
aanvang gemaakt met het opzetten van
een aantal insektenkweken voor insekticidenonderzoek en voor instructiedoeleinden.
In samenwerking met entomoloog ir. J.T.
de Jonge voert de heer Brink de determinaties uit van ingezonden monsters van
insekten, mijten, schadebeelden etc.
Met ingang van het cursusjaar 1989-1990
zal de heer Brink als SVO-praktijkdocent
optreden.

De gemeente Haiming (Tirol, Oostenrijk)
betaalt 1O Schilling (ca. f 1,60) zakgeld
aan kinderen per liter dode meikevers.
Men hoeft maar aan de bomen te schudden en ze in emmers te verzamelen. De
larven (engerlingen) vreten aan wortels
van voornamelijk gras. Omdat men bang
is voor schade in de fruitteelt worden premies uitgeloofd voor het vangen van de
als ongedierte aangemerkte kevers. In
één liter gaan 500 meikevers en verwacht
wordt dat in totaal 4.000 liter wordt verzameld; dat zijn ca. twee miljoen meikevers.

NOS-TELETEKST INFO OVER PLAAGDIEREN
De Afdeling Bestrijding van Dierplagen is
per 3 april 1989, onder redactie van A.
Balkstra, gestart met uitzendingen op pagina 512 in aanvulling op de reeds bestaande BO-voorlichtingsactiviteiten (onderzoek van ingezonden monsters.brochures, vakbeurzen).
De voorlichting is primair gericht op het
terugdringen van de toepassing van bestrijdingsmiddelen in het binnenmilieu zoals van particuliere woningen en bedrij60

ven. Momenteel zijn er rond de vijftig teksten beschikbaar die volgens een schema worden uitgezonden. Regelmatig worden de standaardteksten afgewisseld met
nieuwe actuele teksten.
Voor nadere informatie: Afdeling Bestrijding van Dierplagen, Postbus 350, 6700
AJ Wageningen, tel. 08370-19061 (telefax
08370-24801 ).
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