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S. V.O.-dia's

De Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding (S.V.O.) te Wageningen
beschikt over 4 dia-series voor verkoop
aan belangstellenden:
• kakkerlakken (21 dia's):
f 100,-• huidirriterende insekten
en mijten (34 dia's):
f 125,-• ratten en muizen (24 dia's):
f 100,-• diverse plaagdieren (24 dia's): f 100,--

De dia's zijn bedoeld om te worden
gebruikt bij het geven van voorlichting.
De afbeeldingen mogen niet worden
gepubliceerd zonder daartoe ontvangen
toestemming van de Stichting
Vakopleiding Ongediertebestrijding.
De S.V.O. is bereikbaar via:
• tel. 0317-424050
• fax 0317-424801.

Genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten (ca. f 7,--).
De dia-series zijn telefonisch te bestellen
bij de S.V.O.-administratie. Verzending
vindt plaats nadat de betaling is
ontvangen.

oosterse kakkerlak
(foto's Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding)

"De rechter hand van de huisvrouw" (2)

Summary
Since World War Il a lot has changed in
the field of food supply protection and
pest control. A selection from a booklet
published in the late 40's is given below.
Uit het "onmisbaar" boekje van kort na de
2e wereldoorlog "met meer dan duizend
raadgevingen op het gebied van gezin,
huishouding, etc." weer enige raadgevingen over de bestrijding van
ongedierte. ("Wilt u van een dubbeltje
een gulden maken, dan moet U deze
raadgevingen niet verzaken").
Er zijn in de loop der tijd wel heel wat
wijzigingen opgetreden in de aanpak van
de bestrijding; zo is er een aantal
bestrijdingsmiddelen niet meer voor het
vermelde gebruik toegelaten. En ook de
aanpak is tegenwoordig anders,
professioneler zou ik willen zeggen. De
adviezen op het gebied van de wering van
schadelijke organismen en conservering
van voorraden levensmiddelen zijn over
het algemeen nog geldig.
De verouderde adviezen zijn cursief
gedrukt.

•

amerikaanse kakkerlak

Uit de Oude Doos (2)
265. Houtworm in rieten meubels
verdrijft men, als men de meubels
enige dagen in water plaatst.
504. Vliegenvuil op stoffen verwijdert
men door het voorzichtig af te
wrijven met verdund lauw warm
azijnwater.
505. Vliegenvuil op glas wrijft men met
geest van salmiak er af.
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506. Vliegenvuil op glas voorkomt men
door dit met een leertje, dat met
azijn bevochtigd is, af te wrijven.
Het aldus behandelde glas wordt
door de vliegen gemeden .
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507. Vliegenvuil op metaal wrijft men
met spiritus weg.
508. Vliegenvuil op meubelen wrijft
men met petroleum af.
678. Aardvlooien verdwijnen uit
bloemenpotten, als men lucifers
met de kop naar beneden in de
aarde steekt.
688. Oorwormen kruipen weg in holle
vliertakken of holle stengels van de
zonnebloem of opgerolde stukken
papier en kunnen dan makkelijk
gedood worden.
696. Spitsmuizen moet men niet
doden, daar deze van slakken,
wormen en insecten leven.
697. Slakken verdelgt men, als men
natte planken op de grond legt,
waaronder de slakken zich
verzamelen.
698. Slakken kan men door likzout
verdelgen.
699. Regenwormen verdrijft men door
op het land houtas of poederkalk te
strooien.
700. Regenwormen doodt men, als men
de grond met verdund zout water
begiet.
704. Zaad beschermt men tegen vogels,
als men het een dag in water legt
en met poedermenie bestrooit.
705. Mussen verdrijft men van de
bedden, als men daarop een
hazenpootje legt.
A.D. Bode.
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