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eenvoudige determinatietabellen vaststellen.
Er is wel erg summier ingegaan op bestrijdingsmiddelen en -methoden, maar
daarvoor moet men zich in ons land toch
houden aan de Nederlandse voorschriften zoals vermeld op de etikettering van
de daarvoor toegelaten bestrijdingsmiddelen.
Het boekje is uitgegeven in handzaam
formaat, duidelijk bedoeld om het op de
plek van aantasting te kunnen raadplegen. Voor ongediertebestrijders die het
Engels enigszins beheersen en te maken
hebben met houtaantasting is de uitgave
daarom een absolute "must".

N.a.v. A.F. Bravery, A.W. Berry, J.K. Carey
en D.E. Cooper (1987).
Recognising wood rot and insect
damage in buildings.
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Folders en affiches
Gemeenten die in de winterperiode weer
extra aandacht willen besteden aan de
bestrijding van bruine ratten kunnen
evenals voorgaande jaren folders en/of
affiches bestellen.
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feliciteren met hun "wood-experts" op dit
terrein.
In het boekje wordt op zeer duidelijke wijze ingegaan op de leefwijze van schimmels en insekten; van elke soort is een
korte beschrijving gegeven die wordt vergezeld van excellent illustratiemateriaal,
in kleur!
Wanneer men wil weten met welke houtaantaster men te maken heeft kan men
die met behulp van duidelijk gestelde,
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