BASH en vogels
Bij de Amerikaanse luchtmacht is door een
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In het kader van de Opleiding Ongediertebestrijding
verzorgt de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding (S.V.0.)
cursussen voor het behalen van

gen met voge ls) een literatuuronderzoek verricht
om rapporten te vinden die de effectiviteit van

Uit: Vleesetende mieren teisteren binnenstad

VAKBEKWAAMHEIDSDIPLOMA (BT/BD)
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 BO-cursus)
praktijklessen .

ultra-sonore vogelafweertoestellen zouden aantonen.

Bewoners en ondernemers van de binnenstad

De conclusie van het onderzoek was, dat geen

van een Gelderse gemeente worden geteisterd

enkel experiment met ultra-sonore apparatuur

door de zogenoemde faraomier. Het beestje

heeft geresulteerd in een vermindering van een

onderscheidt zich van andere soorten omdat het

vogelpopulatie van meer dan 5 procent. Usapps

een vleeseter is: met name vleesbeleg is niet

(u ltra-sonore apparaten) verliezen hun effectiviteit

veilig voor de faraomier. Bij de afdeling plaagdier-

na enige tijd omdat vogels gewend raken aan de

bestrijding zijn de laatste tijd meerdere meldin-

aanwezigheid van hun zogenaamde afwerende

gen binnengekomen. Het diertje is lastig te

eigenschappen.

bestrijden, omdat het zich van het ene pand naar

Cursus be~trijdingstechnicus {BT)
voor functionarissen die (ondermeer) belast zijn met uitvoering van ongediertebestrijdingstaken, alsook het geven van adviezen omtrent wering en bestrijding
van ongedierte
opleidingsniveau lager beroepsonderwijs
6 cursusdagen en 1 examendag in de periode januari - maart 1998
tarief / 2 .000,-* inclusief syllabus, handboek en theorie/praktijkexamen .

het andere verplaatst. Het heeft daarom ook
(Uit: Ultrasonics as a method of Bird Control -

geen zin om één pand aan te pakken, omdat ze

Flight Dynamics Directorate, Wright

daarna weer terugkomen van de buren. Een des-

Laboratory, Air Force Systems Command ,

kundige medewerker van de reinigingsdienst gaat

Wright-Patterson Air Force Base, Ohio,

nu een plan van aanpak maken. Op de eerste

U.S.A.).

plaats wordt een inventarisatie gemaakt van het

Cursus bestrildingsdeskundige (BDJ
•

gebied waarin de mier voorkomt. Daarna zullen

•

bestrijdingsmiddelen worden ingezet in de vorm
van lokaasdoosjes. Het diertje komt oorspronkelijk uit de tropen en is door mensen naar
Europa overgebracht en kan zich binnenshu is
heel goed handhaven. De faraomier komt met
name de laatste jaren weer steeds vaker voor.

voor leidinggevende functionarissen (ondermeer) betreffende de uitvoering en
advisering omtrent wering en bestrijding van ongedierte
opleidingsniveau middelbaar beroepsonderwijs
7 cursusdagen en 1 examendag in de periode januari - maart 1998
tarief/ 2.175,- * inclusief syllabi, handboek en theorie/ praktijkexamen .

Plaats van de opleidingen: S.V.0.-trainingscentrum, Vadaring 120, Wageningen.

Belangstellenden voor deelname aan een van deze S.V.0.-cursussen worden geadviseerd
zich zo spoedig mogelijk in te schrijven.
Inschrijfformulieren en nadere informatie verkrijgbaar bij
S. V.O., Postbus 350, 6700 AJ Wageningen, telefoon 0317-424050, telefax 0317-424801.
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