Verzenden van
monsters
- wat moet je WEL, en wat moet je
vooral NIET doen
De staat waarin monsters ter determinatie worden aangeboden, is so,ns erbarmelijk. Dat
bemoeilijkt de analyse en rekt de onderzoekstijd.
Regelmatig moeten de biotechnici op de administratie van het KAD op jacht naar ontsnapte
monsters. Daarom voor eens en voor altijd: wat
moet je WEL en wat moet je beslist NIET
doen bij de verzending van monsters. TIP
RICHTLIJNEN
Zelf met zekerheid herkennen wat de dierplaag veroorzaakt, is niet altijd even eenvoudig. Soms is de
kennis en expertise niet toereikend. In andere gevallen is een 'second opinion' gewenst. Het Kenn is- &
Adviescentrum Dierplagen (KAD) determineerl om
die reden plaagdieren en/of hun u itwerpselen, verontreinigd voedsel met eitjes of larven en aangetast
houtwerk. Het merendeel van de aanvragen voor
determinatie kan binnen enkele dagen na binnenkomst worden beantwoord. Maar dan moet het
monster wel in een goede staat arriveren!

Geef bij de verzending altijd aan waar de monsters
z ijn verzameld en wat de aard is van de overlast die
men ondervindt. Bij het Kennis- & Adviescentrum
Dierplagen (KAD) in Wageningen zijn aanvraagformulieren verkrijgbaar om de zending te begeleiden.
Vraag deze aan, want het geeft ons meer achtergrondinformatie over de ~erkomst en duur van de hinder: bel
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1. Doosjes in een lichtgewicht envelop versturen.

De envelop gaat scheuren!
2. Luciferdoos1es vergeten dicht te plakken met
bijvoorbeeld plakband.
Ze schuiven 'automatisch' open zodra er jets
zwaars op terecht komt.
3. Insecten of mijten los in een envelop versturen.
Als'ze arriveren zijn ze nog pt"atter dan een dubbeltje.
4 . Plakba nd over het insect of de mijt plakken.
Pootjes en voelsprieten raken door elkaar en de
lijm maakt een goede waarneming onmogelijk.

WEL DOEN
1. Kunststof kokers van bijv. een fotorolletje

gebruiken. Wel het deksel vastplakken met plakband!
2 . Vooraf controleren of het verzenddoosje of
potje schoon en leeg is.
3. Bij voori(eur 5 of 6 volwasse exemplaren van
het monster versturen.
4. In het 9eval van motten: bij voorkeur larven ter
determinatie aanbieden.
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ALPHEN A/D RIJN ◄
(0172) 433 514

Ruim 40 Jaar gespecialiseerd in:

LIEMPDE (N. Br.) ◄
(0411) 632 647

• Onderzoek op houtaantastmg
• Bestrijding houtworm, hu1sboktor

HEERHUGOWAARD ◄
(072) 574 18 56

en bonte knaagkever
• Zwamsanering op hout en muurwerk
• Polymeer-chemisch herstel van verzwakte
balkeinden en houtconstructies
• KOMO, ISO 9002 en VCA. gecertificeerd
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