OPSTURENINSEKTEN
Determinatie van mijten en insekten

vlooien tijdig bestrijden
met karn en stofzuiger

Velerlei zijn de vormen van verpakkingen, waarin particulieren, met de bestrijding van
insekten belaste diensten of beroepsbestrijders, insekten of andere geleedpotigen opsturen,
waarvan de soort moet worden bepaald.
Het verdient aanbeveling bij de verzending te bedenken, dat het pakketje dat u verstuurt
samen met andere, soms bijzonder zware poststukken in een postzak op de trein wordt gezet.
Zit er om het breekbare glazen potje, dat is gebruikt, geen stevige verpakking, golfkarton
of iets dergelijks, dan komt het, in het gunstigste geval, vaak voor dat de insekten verbrijzeld tussen de scherven liggen.
Zijn het levende insekten, dan verlaten de dieren het pakje en zijn vóór ontvangst reeds
verdwenen. Determinatie is dan dus niet mogelijk en de PTT is misschien niet zo blij met
de beestjes.
Wat was het ook al weer

lnsekten die met een stukje plakband of los in een brief worden ingesloten, worden tijdens
de verzending door het gewicht van andere brieven, postpakketjes of door het afstempelen
platgedrukt.
Zij zijn dan in een zodanige staat, dat determinatie niet goed mogelijk is. Ook verontreiniging
door restanten van de inhoud van het doosje, hetzij vloeibaar of poedervormig, levert voor
de determinatie moeilijkheden op. Indien insekten in aarde, meel, e.d. voorkomen, dan dienen
de diertjes daaruit te worden gezocht en zonder de betreffende stof te worden opgestuurd.
Indien na de verdelgingsactie nog enige dagen goed wordt gestofzuigd, worden eventuele
resterende eitjes en larven weggezogen.
Wespen zijn nuttig

Wespen vangen en consumeren andere insekten. Onder meer zijn dat vliegen-en muggensoorten
(bv. langpootmuggen en steekmuggen), rupsen en zaagwespen. Zij zijn derhalve "nuttige"
dieren, zodat zij niet dan in uiterste noodzaak verdelgd dienen te worden.
Indien de aanwezigheid van een wespennest in huis, in de spouw, of in de tuin nabij het
huis, of nabij plaatsen waar kleine kinderen kunnen vertoeven, gevaar oplevert, dan kan een
verdelging worden uitgevoerd bij voorkeur in de schemering of bij koel weer als alle dieren
binnen en dus niet actief zijn.
Dit kan het best gebeuren door in de invliegopeningen een poedervormig insecticide op basis
van lindaan/ methoxychloor of propoxur zodanig aan te brengen, dat de dieren in aanraking
moeten komen met het poeder. Dit poeder brengen zij aan de beharin,g van het lichaam mee
het nest in, waardoor ook het broed en de koningin wordt gedood. De eiproduktie vindt
dan niet meer plaats en er kunnen geen nieuwe werksters worden geboren. De werksters worden
na aanraking (middels poetsen van sprieten en poten) ook vergiftigd, zodat de plaag zal zijn
beëindigd.

Schoon doosje

Voor een goede determinatie moet kunnen worden beschikt over onbeschadigde insekten en
over meerdere exemplaren. ln veel gevallen is het nl. noodzakelijk dat verscheidene exemplaren
moeten worden onderzocht.
Stuur dus bij voorkeur 5 à 10 insekten op in een klein, stevig en schoon doosje van plastic
of iets dergelijks, dat goed verpakt is (bij voorkeur geen glas of luciferdoosje).
Ten overvloede zij vermeld, dat de Postwet stelt dat de hier bedoelde zendingen doelmatig
moeten zijn verpakt en geen gevaar of schade mogen opleveren voor of aan het postpersoneel.
Bijzonderheden

Voeg bij het doosje per klacht een brief waarin bijzonderheden zijn vermeld omtrent de
vindplaats, omstandigheden ter plaatse, duur van de overlast, aard van de schade en andere
bijzonderheden die van belang zijn.
Bijgaand ziet u een voorbeeld van een formulier dat reeds bij een aantal gemeenten in gebruik is.

(Zie ook Rat en Muis van december 1974 (vlooien) en van april 1975 (wespen).
A. Balkstra,
Afdeling Bestrijding van Ongedierte.
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RATTENFOLDER

Gemeentelijke Dienst belast met de Bestrijding van Ongedierte,
adres ................................................. .
te .................................................... .

Geen voorlichtingsmateriaal

Aan de Afdeling Bestrijding van Ongedierte
Postbus 350
6700 AJ Wageningen
Datum:
Hierbij stuur ik u een monster insekten, met het verzoek mij te willen adviseren omtrent
de identiteit en de bestrijding daarvan.

Door de gemeentelijke diensten, belast met de Bestrijding van Ongedierte, wordt vaak om
hoeveelheden voorlichtingsmateriaal gevraagd aan de Afdeling Bestrijding van Ongedierte.
Dit materiaal ware dan te gebruiken voor een plaatselijke of buurtactie, teneinde de inwoners
te bewegen hun aandacht en medewerking te verlenen voor de bestrijding van ongedierte.
Hoe graag we deze vragen ook zouden willen honoreren, het ons ter beschikking gestelde
budget is niet toereikend om de gemeentelijke fondsen voor de voorlichting op deze wijze
aan te vullen. Het opsturen van documentatie.,- en voorlichtingsmateriaal zal dus beperkt
blijven tot incidentele gevallen.
Ons korps voorlichtingsambtenaren in de buitendienst staat uiteraard volop ter beschikking
om instructie en voorlichting omtrent de bestrijding van ongedierte en evt. publiciteit te
verstrekken.
Onderwijs

Aangetroffen bij

Eén uitzondering hebben we ten aanzien van het voorlichtingsmateriaal gemaakt. Aan
onderwijskrachten, die lessen in biologie en milieuhygiëne geven in de Se of 6e klassen
van het lager onderwijs of van het voortgezet- of beroepsonderwijs (m.a.v.o., h.a.v.o.,
atheneum, !.b.o., h.b.o., etc), worden op aanvraag knipplaten ter beschikking gesteld. In
de praktijk is gebleken, dat dit zgn. ,,sneeuwbaleffect" de meest effectieve manier is om een
voor de toekomst belangrijke, grote groep mensen te bereiken.

Naam
Adres
Woonplaats
Vindplaats

: woning:
huiskamer - keuken - slaapkamer - badkamer - zolder - kelder - onder
vloer - tussen plafonds bedrijf:
magazijn - winkel - stal -

Schade / overlast
Duur overlast
Omstandigheden
ter plaatse
: vochtig - droog - C. V. - open haard - aard van de opgeslagen goederen dakbedekking Huisdieren
Bijzonderheden

Folder "Ratten niet lokken"

Om nu toch gedeeltelijk aan een bij de gemeenten levende wens tegemoet te komen, is de
hierna afgebeelde folder tot stand gekomen. Tekst en illustraties zijn zwart, de ondergrond is
citroengeel. Op pagina 4 van de folder werd een ruimte uitgespaard voor het plaatsen van
een stempel met adres en telefoonnummer van uw gemeente. De folder kan door u via onze
afdeling tegen kostprijs worden besteld bij de Staatsuitgeverij. Opgave van het gewenste
aantal dient schriftelijk te geschieden. Verzending van de folders zal plaatsvinden na ontvangst
van de desbetreffende giro-overschrijving.
De prijs per 100 folders (= minimum afname) kan variëren tussen f 12,50 en f 6,20 en is
afhankelijk van de grootte van de totale opdracht die de Staatsuitgeverij ontvangt.
De hoogste prijs is gebaseerd op een oplage van 10.000 stuks, d.w.z. 100 gemeenten die elk
100 folders bestellen. De laagste prijs geldt bij een totaaloplage van 100.000. Indien het
aantal aanvragen beneden 10.000 exemplaren blijft, krijgt u bericht/ c.q. gaat het niet door.
Naast bovengenoemde prijs die voor de drukkosten geldt, komen kosten van verzending en
18% B.T.W.
Vóór 20 september 1977

Hoofd van de Gemeentelijke Dienst
belast met de
Bestrijding van Ongedierte

52

Uw schriftelijke aanvragen kunt u richten aan ons postbusnummer 350 te Wageningen.
Nadat op 20 september alle eventuele aanvragen zijn ontvangen, zal een definitieve offerte
worden aangevraagd en bericht worden gestuurd van het totale verschuldigde bedrag met
aanwijzingen omtrent de betaling.
A. Balkstra
Afdeling Bestrijding van Ongedierte.
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