Tentoonstellingskalender

Ongedierte
zn de pers

1985
Voor uw informatie wordt hieronder een overzicht gegeven van de "vak"- en jaarbeurzen
waaraan door de Afdeling Bestrijding van Dierplagen zal worden deelgenomen.
TROUW
Amsterdam
Utrecht
Eindhoven
Leeuwarden

,,lnterclean/ Reimato"
,,Horestavak"
,,Zuid Nederlandse Beurs"
,,Jaarbeurs van Friesland"

20 t / m 28 mei
2 t / m 5 september
17 t / m 26 oktober
9 t / m 14 november

Aan de bezoekers van de beurzen zal voorlichting worden gegeven door de voorlichtingsambtenaar van de betreffende regio.

U bent als u de beurs bezoekt van harte welkom in onze stand .

( 12 oktober 1984)

Ratten China zijn het haasje
PEKING (AP) - Chinese boeren hebben vorig jaar ruim 590 miljoen ratten gedood in een
campagne ter bestrijding van ratten. Volgens het officiële Chinese persbureau Xinhua is
hierdoor vijf miljoen ton graan gered.
Op een nationale conferentie over rattencontrole in de provincie Anhui werd bekend gemaakt dat in delen van Anhui, een belangrijke graanproducent, de rattenbevolking met
9 J procent was teruggebracht.
De Chinese regering heeft de totale rattenpopulatie op vier miljard geschat , één op elke
Chinees, en hebben ratten en muizen de schuld gegeven van de vernietiging van zeven
procent van de nationale graanoogst van 1983.
China's eerste officiële kattenfokkerij heeft al vierentwintighonderd rattenvangers verkocht aan boeren in het land.

Uit "International Pest Control"
july/ august 1984.

Vliegen in pluimveestallen "in de piepzak".
Een boer die weinig op heeft met het gebruik van insekticiden. heeft een nieuw antwoord
gevonden op het vliegenprobleem in een "deep pit" - kippestal en wel Japanse
nachtegalen!
Ongeveer 30 van deze vliegenvangende vogels bewonen zijn stal in Venhorst met 41.000
eierleggendc " Hi sex"-vogels, hoewel hij zegt, dat het ideale aantal in een stal met deze
afmetingen 80 à 100 exemplaren zou moeten zijn om het probleem onder de knie te blijven
houden.
De nachtegalen kunnen worden gehouden gedurende twee generaties pluimvee.
"Vliegen zijn een van de weinige nadelen van een <leep-pit-systeem en kunnen vooral in de
zomer een ernsit probleem vormen" zei de verkoopdirecteur van Joicc & Hili die "Hisex"
leg-eenheden in het Verenigd Koninkrijk verkopen.
,.Insekticiden zullen de aantallen vliegen op een laag niveau houden zonder ze volledig uit
te roeien; de Nederlanders zoeken echter naar een betere oplossing".
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