aan te brengen. Rondom het gebouw is voor de

Proefopstelling
behandeling

8 weken bij 25°C werd gehouden konden geen

houtsnijwerk

belangrijkste taak om te zoeken naar goede
oplossingen, met name zoveel mogelijk zonder

voerkist (MPV)

levende larven worden waargenomen.

en konijnen onder de duim kunnen houden.
De gemeentel ijke dienst rekent het tot haar

Multi-purpose-

de volwassen dieren. Ook in de nakweek die

valken voldoende jachtgebied beschikbaar waar
ze de populaties plaagdieren als ratten, muizen

overleefde tot het einde van de proef geen van

met stikstof

In de blanco proef leefden tot aan dit tijdstip nog

A "multi-purpose-baitbox" turned out to be a

1850 kevers, die voor een deel al uit de vol-

suitable accomodation for a pair of tomtits.

gende generatie stamden .
Uit de resultaten zouden we mogen afleiden dat

Op een veevoederfabriek in Limburg waren zwarte

Door Alexander Wudtke, van het Instituut voor

het in de toekomst mogelijk is om met behulp

ratten geconstateerd. De ongediertebestrijder die

de Plaagd ierenbestrijding wel steeds meer naar

Voorraadbescherming te Berlijn werd met mede-

van stikstof materiaalaantasters te bestrijden.

werd ingehuurd ging te werk volgens het boekje

een adviserende taak, die zeker zo boeiend is.

werking van de houtrestaurateurs van het slot

Een ongediertebestrijdingsbedrijf dat in Frankrijk

Sanssouci een proef opgezet.

opereert claimt tapijtkeverlarven en spinthout-

Voor de proefbehandeling werd met pvc-folie een

kevers in olieverfschilderijen met stikstof te

gebruik van allerlei bestrijdingsmiddelen . Op de
hier geschetste wijze verschuift de werkwijze van

G.F.P.M. Spanjers,

m3

hebben bestreden. Gesteld werd dat beide

hoofd afdeling Afvalstoffen

ongeveer 9

en J. Zuurhout.

stukken aangebracht.

soorten ongedierte zouden zijn gedood en geen

Om de lucht te verdringen moest daarna 15 m 3

verdere schade zou zijn geconstateerd aan de

stikstof in de pvc-blaas worden geleid tot een

schilderijen.

grote blaas om de houten proef-

hoeveelheid van 0,8% restzuurstof was bereikt.
(bew. AB) .

Met een computer werden de hoeveelheden stikstof en zuurstof en de vochtigheidsgraad ge-

om te kunnen vaststellen met welke rattensoort

meten. Vanuit een reservoir gedestilleerd water
kon via een separate leiding gas worden bevoch-

men te maken had werd vooraf een val gezet. Het

tigd en naar behoefte worden aangevuld. De

bleek de zwarte rat te zijn. (foto's: F. Holsgens)

gewenste behandelingstemperatuur moest 20°c
en zette op diverse hoog gelegen plaatsen voer-

of meer zijn .

1 0 2

Voor de proef werden 1000 tabakskevers binnen

kisten uit met vergiftigd lokaas. Een van de voer-

en 1000 exemplaren buiten de blaas geplaatst.

kisten werd geplaatst onder het bordes van een

Daarnaast werd in een klimaatkamer in een labo-

brandtrap buiten het gebouw.

ratorium met 1000 kevers een blanco proef uit-

De bestrijding bleek al snel enig resu ltaat op te

gevoerd.

leveren. De bewuste voerkist werd enkele malen

In de controle overleefden na 6 weken 652 die-

bezocht, hetgeen bleek uit verspreiding van het

ren. De rest stierf een natuurlijke dood.

lokaas in het inloopgedeelte van de kist en

Van de in de pvc-tent ingebrachte tabakskevers

enkele daar aanwezige keutels.
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