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Ra.tttn en muiztn

Wat doe, U zelf"
Voorkom dat 1e voedsel vinden:

• \Ogcls voeren in vogelhuisjes of opvoertafels. lief:..t nic1 op de grond: eendjes voeren: zo vroeg mogelijk. 1odat er geen restanten
blijven liggen na de schemering:
• etenswaren en voorraden zo mogelijk onbercîkbaar voor ratten en muizen bewaren.
Voorkom dat ze schuilgelegenheid of toegangen tot gebouwen kunnen vinden:
• houtstapels. etc. circa 30 cm vrij van de grond en niet tegen buitenmuren;
• geen toegang via vent ilatie-openingen e.d. in buitenmuren (breedte max. 0.5 cm), kapot kelderraam, regenwaterafvoer: bouwtechnische gebreken z.oals defecte riolering. verzakkingen (laten) herstellen in overleg met de huiseigenaar of gemeente:
• onderhoud terrein. slootkanten. e.d .
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Kosteloos advies

De Afdeling Bestrijding van Ongedierte adviseen de gemeen1en en verder een ieder die dit wenst over de bestrijding van ratten,
mui1en en in gebouwen voorkomende insekten.

Bestrijdingsmiddelen
Alle bestrijdingsmiddelen zijn giftig. Dus pak niet direct die spui tbu::. en koop ,elf geen vergiftigde lokazen als U niet terzake
deskundig bent.
Houd insekten buitenshuis met vliegengaas. e.d. Vang in huis voorkomende "beestjes" met de f.tof,uiger of p11k die goede oude
vliegenmepper.
Dus:

Zijn er ratten of muizen:'

Lasl van insekten?

Dan direct melden bij Uw gemeente, of bij de Afdeling
Bestrijding van Ong!dicrte, Postbus 350,

Dan eerst laten onderzoeken welke insekten het zijn. Grijp
niet direct de spuitbus.
Informeer bij Uw gemee111e. of siuur een aantal insekten
in een stevig verpakt doosje (10 mogelijk met vermelding
van bij1.onderhedcn orn1rent vindplaats) naar Postbus 350,
6700 AJ Wageningen.

6700 AJ Wageni ngen.

M INISTERIE VAN VOLKSGEZONDHEID EN MII. IF.l;HYGll::NE
Afdeling Bestrijding van Ongedierte
Po::.1bus 350, 6700 AJ Wageningen
telefoon 08370-19061
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"ONGEDIERTESTAND"
Minister Ginjaar beziet Ongedierte

De Afdeling Bestrijding van Ongedierte beschikt sedert begin 1979 over een nieuwe
tentoonstellingsstand, welke in de periode 23-25 april j.l. werd opgesteld op de Reimato in
de IJsselhal te Zwolle. Deze tentoonstelling werd georganiseerd door de Nederlandse
Vereniging van Reinigi ngs-Directeuren. De opening va n de beurs geschiedde door de
Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne dr. L. Ginjaar, die bij de rondleiding over
de beurs ook enige aandacht wijdde aan de ''Ongediertestand" (zie foto).
Eerder dit jaar kon de stand , dankzij het werk van de sneeuwploegen, ook nog worden
opgesteld in Bovenkarspel op de " Westfriese Flora", die van 16 t / m 26 februari werd
gehouden.
In de periode 4 t / m 13 mei was de stand op de beurs "Alles voor Eva" te Maastricht
opgesteld.
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Fotografie F. Paalman, Zwolle
29

Meer insekten

Door de Stafafdeling Externe Betrekkingen van het Ministerie van Volksgezondheid en
Milieuhygiëne te Leidschendam, is aan de Rijks Voorlichtingsdienst, Afdeling Tentoonstellingen te Wateringen het verzoek gedaan voor de Afdeling Bestrijding van Ongedierte
een nieuwe stand te ontwerpen. De inrichting en opzet is door de ontwerper de heer
Lengt on van de R. V.D. in samenspraak met de Afdeling Bestrijding van Ongedierte nader
uitgewerkt. De opzet was om de stand op verschillende formaten te kunnen opstellen
(standaard 4 x 8 m, met als variant-mogelijkheden 3 x 10 en 5 x 6 m).
Losse, op zichzelf staande eenheden en onderling verwisselbare panelen verhogen de
aanpasbaarheid. Naast de bekende ratten en muizen is enige aandacht besteed aan hun
natuurlijke vijanden en aan bestrijdingsmiddelen; doch het grootste accent is gelegd op de
insekten.
De foto's van de insektenpanelen zijn in kleur uitgevoerd en aandacht is besteed aan enkele
van de vele tientallen insektensoorten waar de bestrijder van ongedierte mee te maken
krijgt. Per paneel of groep van panelen zijn enige insektensoorten bij elkaar gebracht
volgens onderstaande ruwe indeling:
- hinderlijk door hun veelvuldige en/ of hardnekkige optreden in gebouwen en kunnen
gezondheid bedreigen (b.v. kakkerlakken, faraomieren, vliegen);
bijten. steken , veroorzaken jeuk (b.v. wespen, steekmuggen, teken, vlooien, wantsen);
beschadigen materialen, te weten textiel (b.v. tapijtkeve rs, motten, of hout zoals
houtworm en huisboktor);
voorraadaantasters (b.v. broodkevers, meelwormen, rijst- en graanklanders, cacaoen meelmotten);
- van buiten komend, (b.v. onschuldige lieve-heers-beestjes, pissebedden, vele keversoorten, enz.).
De stand, die vo ldoet aan de huidige eisen zal in de komende jaren wederom een aantal
malen per jaar op diverse tentoonstellingen in ons land worden opgesteld, alwaar door
onze voorlichtingsambtenaren t.a.v. het "ongedierte" zal worden geadviseerd.
A. Balkstra

DE VOLKSKRANT
( 22 januari 1979)
Een bruid "kost" 25 dode ratten

Op Midden-Java heeft een districtsbestuursambtenaar bepaald, dat daar een huwelijk pas
kan worden gesloten als de bruidegom 25 dode ratten heeft ingeleverd. Volgens een
plaatselijk blad, Berita Buana, geldt deze bepaling voor een district in het gebied van
Arjewinagun.
Een ander onderdeel van de campagne tot bestrijding van de ratten, die elk jaar grote
schade aan de rijstoogst toebrengen, is dat leerlingen van lagere scholen na schooltijd elke
dag drie ratten moeten vangen.
In Pekalongan, aan de noordkant van Midden-Java heeft een districtshoofd de eretitel
" rattenbestrijder" gekregen, nadat onder zijn leiding twee miljoen ratten waren gedood,
aldus het blad.
DE TELEGRAAF
(9 februari 1979)
Stakingen veroorzaken rattenplaag in Londen

LONDEN, vrijdag - Achttien dagen nadat de Londense vuilnismannen in staking zijn
gegaan, beginnen de ratten de riolen te verlaten om zich te goed te doen aan de bergen
huisvuil op pleinen en in straten. Zelfs vergif, dat verspreid is door de gemeentearbeiders
kan de ratten niet langer weghouden en gisteravond zonden de autoriteiten van
Westminster, het centrum van Londen, voor de eerste maal een ploeg rattendoders erop
uit.
ALGEMEEN DAGBLAD
( 17 maart 1979)
Hans Uylenburg. De binnenhuisarchitect Hans Uylenburg is bestuurslid van de Consumentenbond. Wie wat te vragen heeft over zijn artikelen kan hem schrijven. Adres: Graaf
Florislaan 33, Bussum.
Wees insekten te vlug af: organiseer een hor

Ongedierte in de pers
NED. DAGBLAD
(30 oktober 1978)
In antwoord op vragen van de vaste Tweede Kamercommissie voor milieuhygiëne ter
voorbereiding van de begrotingsbehandeling heeft minister Ginjaar van volksgezondheid
en milieuhygiëne o.m. het volgende verklaard:
De fo lders, films en televisiespots, die de overheid verspreidt en uitzendt over ongediertebestrijding lijken goed aan te slaan, zo meldt minister Ginjaar, gemiddeld hebben per
duizend inwoners tien mensen klachten over ongedierte aan de overheid doorgegeven.
terwijl de TV-spots die in januari van dit jaar zijn uitgezonden tot een zeer groot aantal
meldingen over ongedierte hebben geleid.
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Het zal niet lang meer duren of de eerste zoemende en stekende insekten dwarrelen onze
huizen weer binnen. Dan wordt het jachtseizoen met spuitbus, vliegestrip, mepper of oude
krant weer geopend.
Een hoop ergernis kan voorkomen worden door horren in ramen en deuren te plaatsen. Ze
zijn er in alle soorten en maten. Steek nu vast uw voelsprieten uit en wacht niet te lang met
kopen ( of maken). Er zijn maar een paar mooie dagen nodig voor een invasie van kersverse
kruipers en vliegers. Hierbij alvast een paar hor-typen (met toepassing) en een overzichtje
van de gangbare prijzen.
Rolhorren

De naam zegt het al: een hor die opgerold kan worden in een bak boven het raam. Om de
hor voor het raam te spannen moet het gaas (net als een rolgordijn) uit de bak naar beneden
getrokken worden. Aan de zijkanten sluit een geleiderail de hor insekten-dicht op het
raamkozijn aan. Hetzelfde gebeurt aan de onderzijde door een afsluitbare onderlat.
Rolhorren kunnen zowel op als in een kozijn worden gemonteerd. Bovendien is het
mogelij k om de insektenwering zowel binnenshuis als buitenshuis te bevestigen,
afhankelijk van de manier waarop het raam opengaat.
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