Plaagdieren in de pers

PEST CONTROL
(augustus 1994)
NCPA prijst acties FTC tegen ultrasonore apparaten
NPCA Commends FTC Actions Against
Ultrasonic Devices

■

DUNN LORING, VA. - Bob Rosenberg,
directeur Overheidszaken van de
National Pest Control Association
(nationale vereniging van ongediertebestrijding in de VS) heeft recentelijk de
Federal Trade Commission (federale
handelscommissie) geprezen voor haar
inspanningen om een einde te maken
aan foutieve, misleidende en wetenschappelijk niet onderbouwde
beweringen in advertenties ten aanzien
van ultrasonore apparaten die dierplagen
zouden bestrijden.
In een brief aan de FTC gaf Rosenberg
commentaar op een voorgesteld
convenant tussen de FTC en Sonic
Technology Products Ine., dat werd
gepubliceerd in het "Federal Register"
van 4 maart 1994. Zoals in de brief is
gesteld werd het Amerikaanse publiek
overspoeld met advertenties waarin
wordt beweerd, dat de aangeprezen
ultrasonore en andere niet-chemische
apparaten voor dierplaagbestrijding
veilige en effectieve middelen voor het
bestrijden van knaagdieren, vlooien,
kakkerlakken en andere plaagdieren
zouden zijn. Echter, volgens Rosenberg
werken deze apparaten niet.
Hij wijst er verder op, dat als deze
apparaten zouden werken, de totale
ongediertebestrijdingsindustrie de eerste
zou zijn om inspanningen te verrichten
om het gebruik ervan te stimuleren.
Volgens Rosenberg zou "Het aan de
fabrikanten van deze apparaten toestaan
om foutieve en/of misleidende
beweringen te doen over de effectiviteit
van hun produkten, de volksgezondheid
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in gevaar brengen. Het valselijk laten
geloven van huiseigenaars, restauranthouders, levensmiddelenfabrikanten en
anderen, dat zij een produkt gebruiken
dat effectief is voor bestrijding van
dierplagen die een scala aan menselijke
ziekten overbrengen schaadt de
volksgezondheid".

(vert. AB).
GOOI EN EEMLANDER
(september 1995)
Termieten doen zich te goed
aan hele stad
Kiev (OPA) - Een termietenplaag teistert
de Zuidoekraïense stad Melitopol.
Vijftienhonderd inwoners moeten hun
houten huizen verlaten, omdat die op
instorten staan door de vraatzucht van de
insekten.
"De termieten zijn een natuurramp, ze
vreten alles op", aldus de autoriteiten. Er
is geen geld voor bestrijdingsmiddelen.
De termieten zijn honderd jaar geleden
via Odessa de Oekraïene binnengekomen.
GOOI EN EEMLANDER
(augustus 1995)
Ratten
INWONERS van het Oekraïense
Loegansk hebben zo de pest aan kakkerlakken dat ze ratten hebben afgericht om
de insekten te vangen. Jonge ratten
worden getraind in het aanvallen van
kakkerlakken, terwijl ze mensen met rust
laten. De krant Nezavisimost meldde dat
knagers die de cursus met succes
hebben afgerond wel 2,50 gulden opbrengen op de markt in Loegansk. (AP)
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GOOI EN EEMLANDER
(6 oktober 1995)
Zwerm motten vreet deel bos in India
kaal
Bombay (AP) - Een zwerm motten heeft
in het westen van India een deel van een
mangrovebos kaal gegeten en de sluiting
veroorzaakt van een fabriek in Bombay.
De bioloog Naresh Chaturvedî schat dat
miljarden motten en rupsen zes vierkante
kilometer van een mangrovebos langs de
oostkust van Bombay hebben kaalgevreten. Maandag wisten de rupsen hun
weg te vinden naar een nabijgelegen
fabriek waar ondermeer klokken gemaakt
worden.
De vijfduizend arbeiders zagen zich
gedwongen te vertrekken, omdat de
rupsen "als regendruppels van het
plafond vielen".
RIJN EN GOUWE
(23 mei 1995)

verwarming komen ze steeds vaker voor.
"Ze zijn niet te voorkomen, maar wel
goed te bestrijden", stelt de afdeling
bestrijding van dierplagen van het
ministerie van VROM gerust. "Laat je
echter een bestrijdingsteam komen, dan
moet ook bij de buren met gif worden
gespoten worden. Ovenvisjes kruipen
met gemak door de muren."
En daar willen ze in Veldhoven niet aan.
De buren van het gemeentehuis, de
bibliotheek nota bene, laat niet met gif
spuiten. "Dat is niet nodig", zegt het
bestrijdingsbedrijf. "Er zit een ruime,
tochtige hal tussen de twee gebouwen en
in de bibliotheek zijn ze nog niet
gesignaleerd. De kans dat het ovenvisje
verhuist is heel klein". *)
') Redactie. De afdeling Bestrijding van Dierplagen
was bij het vooronderzoek betrokken. Daarbij
werd gesteld : "Als bij nader onderzoek van de
bibliotheek ovenvisjes worden gesignaleerd. dan
moet daar ook een bestrijding plaatsvinden. Bij dit
onderzoek zijn geen exemplaren van ovenvisjes
aangetroffen, daarom behoefde daar geen
bestrijding te worden uitgevoerd".

Ovenvissen knagen zich door archief
van Veldhoven
VELDHOVEN. Om te voorkomen dat
heel het archief van de gemeente
Veldhoven wordt opgegeten, gaat de
komende dagen een groep insektenverdelgers aan het werk. Op de bovenste
verdieping van het gemeentehuis is de
Thermobia domestica, ofwel het papier
etende ovenvisje, in de dossiers ontdekt.
"We merkten steeds vaker dat papier uit
het archief knaagrandjes vertoonde. Ook
de opbergdozen bleken te zijn aangevreten. Nader onderzoek wees uit dat
we ovenvissen in huis hebben", zegt de
gemeente. Ovenvisjes, die zich graag op
warme, droge plekjes schuilhouden,
staan al een aantal jaren in de insektentop-tien van verdelgingsbedrijven. Door
de moderne isolatie en centrale
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