Opsturen van beestjes

Onze Afdeling wordt steeds vaker door met name gemeenten en ongediertebestrijdingsbedrijven geraadpleegd over de identiteit van insekten of mijten. Wij verlenen deze
service gaarne, omdat alleen dán met zekerheid kan worden bepaald wat aan wering en
zonodig bestrijding kan worden gedaan als de naam van de betrokken diersoort en dus
ook de leefwijze ervan bekend is.
Het wordt door ons zeer op prijs gesteld als bij iedere zending van monsters een opgave
wordt bijgesloten met gegevens omtrent de vindplaats en omstandigheden ter plaatse en
uiteraard ook Uw volledig postadres met postcode! Het bespaart onze Afdeling wat
werk en U ontvangt sneller antwoord , meestal per kerende post.

POSTCOM
PLAAGDIER UIT DE PERS
DE VALLEI
(5 maart 1985)
Kakkerlakken belagen wielerploeg Van Erp

Dole - D e gevestigde orde in de beroepswielrennerij is niet zo gesteld op nieuwelingen
en indringers. In de koers Parijs - Nice heeft de Skalaploeg van Ben van Erp en zijn
mannen dat ondervonden. Zij hebben (nog) niets te eisen en moeten haast blij zijn, dat
ze mogen meefietsen.
Bij de indeling van de logementen was deze Nederlandse formatie als laatste aan de
beurt. In Avallon kreeg ze onderdak in een oude school. 'We hebben allemaal bar slecht
geslapen' vertelde de debuterende ploegleider voor de start van de eerste etappe. 'De
kakkerlakken kropen tegen de muur op. Maar och, we moeten niet klagen. Het eten dat
we kregen was wel goed'.

Het park, met een totaal oppervlak van 180 hectare, maakt deel uit van het Bosque de
Chapultepec, een van de belangrijkste longen van de immense Mexicaanse hoofdstad,
met 18 miljoen inwoners de grootste stad ter wereld. In het hele bos zouden momenteel
volgens ecologische actievoerders zo'n 3 miljoen ratten huizen. De Mexicaanse autoriteiten vinden die cijfers echter overdreven en hebben het over 'maximaal' 325.000
ratten.
Met behulp van het Mexicaanse leger wordt nu geprobeerd om het bos, en in het
bijzonder het park, een nieuw leven in te blazen. Bijna 1000 bomen moeten worden
gekapt omdat ze ziek of dood zijn. Er zullen in totaal 150.000 nieuwe bomen worden
geplant. Ook zal het meer in het midden van het park, met een oppervlak van bijna 5
hectare, worden uitgebaggerd. Voor het eerst sinds meer dan 75 jaar.
De ratten zullen worden bestreden met netten en vallen. Het gebruik van gif zal worden
vermeden wegens het gevaar wat dat zou betekenen voor de in het park gesitueerde
dierentuin, de belangrijkste van heel Mexico. Dik twee jaar geleden maakte deze
dierentuin nog furore omdat er een panda-beertje in gevangenschap werd geboren, de
eerste keer dat zoiets buiten China gebeurde.
Voor de Panda-beren en de andere bewoners van de dierentuin komt de sluiting
trouwens uiterst gelegen.
De dierenartsen klagen erover dat een groot deel van de 2000 dieren gebukt gaan onder
een voortdurende stress, veroorzaakt door de rond de miljoen mensen die de dierentuin
maandelijks bezoeken. De chimpansee verblijft op het ogenblik zelfs in het ziekenhuis.
Honderden dieren worden op de been gehouden dankzij kalmerende middelen.
TROUW
(4 september 1985)
Ratten. Ratten hebben bijna één procent van de Indonesische rijstoogst opgepeuzeld in
de laatste acht maanden, aldus het ministerie van landbouw in Jakarta. Ongeveer tachtig
procent van dat verlies is geleden in West- en Midden-Java. De autoriteiten hebben in
verscheidene districten beloningen uitgeloofd voor het doden van ratten.

HET VRIJE VOLK
(30 april 1985)
Muizen dol op steenwol

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN
(19 september 1985)
Ratten dwingen tot sluiting park

Van onze correspondent
MEXICO STAD - Het belangrijkste park van Mexico Stad is voor drie maanden
gesloten om de flora en fauna te kunnen redden van een ecologische ondergang. De
verpaupering is het gevolg van te veel bezoekers, te veel vuilnis en een steeds ernstiger
wordende rattenplaag.
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(Van een onzer verslaggevers)
ROTTERDAM - De huidige na-isolatie van huizen in Nederland gaat in de nabije
toekomst een aantal problemen opleveren. Pleisterwerk aan de buitenzijde is onvoldoende voor bepaalde winters, kunststof is soms niet insectenbestand en de vochtigheid
van het klimaat zal zijn uitwerking hebben op de constructie van het huis wanneer het
ventilatieprobleem onvoldoende is opgelost.
Dit voorspelt de Stichting Bouw Research te Rotterdam. Men voorziet met name nogal
wat moeilijkheden en kosten voor huizen die uit isolatie-overwegingen aan de buitenzijde zijn gepleisterd. Uit laboratoriumproeven is al gebleken dat natte winters met felle
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vorst zware schade kunnen toebrengen aan de opgebrachte laag. In absolute zin zullen
landelijk de kosten groot zijn, omdat het pleisteren van woningen een modeverschijnsel
aan het worden is. De Stichting Bouw Research vraagt zich dan ook af onze huidige
kennis op dit gebied wel voldoende is.
Wat betreft het isolatiemateriaal steenwol is bekend dat muizen hier volgaarne in
nestelen en daardoor lekken in de warmtehuishouding veroorzaken. Sinds enige tijd
heeft men ook ontdekt dat in kunststof isolatie gangen worden gegraven door insecten.
Met als gevolg een mindere isolatiewaarde.
TROUW
(20 juli 1985)

INSCHRUVING CURSISTEN (S. V.0)
STICHTING VAKOPLEIDING ONGEDIERTEBESTRIJDING
In het kader van de Opleiding ongediertebestrijding verzorgt de S.V. 0. cursussen voor
het behalen van
VAKBEKWAAMHEIDSDIPLOMA

Rat bij huwelijk, rat bij scheiding

Grote delen van Java zijn zo vergeven van ratten, dat de dorpshoofden tot rigoureuze
maatregelen overgaan. In Indramayoe, west-Java, kun je al niet meer trouwen zonder
eerst tien dode ratten bij de burgerlijke stand afte geven, en scheiden mag je pas als je er
twintig weet te verschalken.
Als we daar niet streng de hand aan houden , zegt het dorpshoofd volgens de Jakarta
Post, vreten volgend jaar vier miljard ratten alle rijst op onze vijfhonderd hectare grond
op.
In Loemajang, op het oostelijk deel van Java, zijn vrouwen en kinderen verplicht samen
zeshonderd ratten per dag te doden. Als ze het eng vinden, hoeven ze niet de hele rat,
maar slechts de staart naar hun dorpshoofd te brengen.

A/8

De opleiding omvat ondermeer:
- Wetten en verordeningen
Algemene inleiding tot de biologie van geleedpotigen en knaagdieren
Algemene inleiding tot de bestrijding van geleedpotigen en knaagdieren
Algemene inleiding tot de bestrijdingsmiddelen
Bestrijding van ongedierte; behandeling per diersoort
Arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne
Techniek, apparatuur en overige hulpmiddelen
Gesprekstechniek, instructie, planning en administratie
Bouwkundige aspecten (alleen B-cursus)
A-cursus:

voor functionarissen die (onder meer) belast zijn met uitvoering van ongediertebestrijdingstaken, alsook het geven van adviezen omtrent wering en bestrijding van
ongedierte
- opleidingsniveau lager beroepsonderwijs
- 13 cursusdagen en I examendag in de periode september - mei in Ede nabij N.S.station Ede-Wageningen
- tarief f 950,- inclusief syllabus. handboek en examengeld
B-cursus:

voor leidinggevende functionarissen (onder meer) betreffende de uitvoering en advisering omtrent wering en bestrijding van ongedierte
- opleidingsniveau middelbaar beroepsonderwijs
- 18 cursusdagen en l examendag in de periode september - mei in Ede nabij N.S.station Ede-Wageningen.
- tarief f 1.200,- inclusief syllabi, handboek en examengeld
Belangstellenden voor deelname aan een van deze S.Y.O.-cursussen worden geadviseerd zich in te schrijven vóór l april 1986.
Inschrijvingsformulieren en nadere informatie verkrijgbaar bij Secretariaat S.V.O., p/a
Ceramstraat 6, 5013 BB Tilburg, 013-360000.
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