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
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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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Schade aan goed en gezondheid.
e bruine rat veroorzaakt economische schade door vreterij, knagen en bevuilen van
voedsel. In de veeteelt onder
meer door het doden van pluimvee. jonge biggen en vogels.
Bruine ratten vormen als dragers
van ziektekiemen een bedreiging
voor de gezondheid van mens,
huisdier en vee.
Voor de mens gevaarlijke ziekten
zijn bijvoorbeeld paratyphus en
ziekte van Weil. Gevaarlijke veeziekten zijn onder meer mond- en
klauwzeer, varkenspest en vogelpest.
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Bestrijding door hygiëne en wering.
e enige afdoende bestrijding
bestaat uit het nemen van
maatregelen (na verdelging)
waardoor de dieren geen voedsel
kunnen vinden, geen schuilgelegenheid en geen toegang tot huis
of bedrijf. Dus indien een verdelgingsactie heeft plaatsgevonden,
dienen weringsmaatregelen te
worden genomen.
Geen ratten lokken door 's nachts
buiten voedsel toegankelijk voor
de dieren te laten liggen.
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Insecten in en om hel huis.
e insectenwereld telt vele
soorten en variëteiten. Met
de nieuwe stijl van wonen in
flats met C. V. zijn ideale leefomstandigheden geschapen voor tropische en subtropische insecten
die zich aldaar goed kunnen handhaven en vermenigvuldigen. Er
zijn bijvoorbeeld voorraad-, textiel-, houtaantastende. vochtminnende insecten.
Zij hebben zeer specifieke levenswijzen en vaak een verschillende
voedselkeuze. Ook hun gevoelig)leid voor bestrijdingsmiddelen is
verschillend.
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Welke soort.
aarom is het belangrijk te weten tot welke soort een bepaald insect hoort. Vaak is
verandering van het leefmilieu
voldoende om de overlast te beeindigen, zodat geen bestrijdingsmiddelen nodig zijn. Om de identiteit van een insect vast te stellen
kan in een aantal gemeenten een
beroep worden gedaan op de instantie , belast met de bestrijding
van ongedierte in die gemeente.
Lukt dit niet, dan kan een monster
onbeschadigde insecten in een
stevig doosje worden gestuurd
aan de Afdeling Bestrijding van
Ongedierte, Postbus 350 te Wageningen.
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EN
ZIJN ER RATTEN?
Dan direct melden bij uw
gemeente.

NIET LOKKEN

LAST VAN INSECTEN?
Dan eerst laten onderzoeken.
Informeer bij uw gemeente.

Gratis advies.
e Afdeling Bestrijding van
Ongedierte van het Ministerie
van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Postbus 350 te Wageningen, telefoon 08370-19061, act:
viseert de gemeen ten en voorts
een ieder die dit wenst, omtrent
de bestrijding van ratten, muizen
en in huis voorkomende insecten.
Gemeentelijke diensten belast met
de bestrijding van ongedierte voeren in hun gemeente deze bestrijdingen uit en kunnen adviseren
omtrent eventueel te nemen maatregelen ter wering van door de
mens schadelijk geachte diersoorten.
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De nieuwe " Ratten en Insectenfolder"
(origineel formaat 10,5 x 21,0 cm
1 x gevouwen) voor gemeenten te bestellen vóór 20-9 a.s.
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of bij de Afdeling Bestrijding
van Ongedierte te Wageningen.

Produktle: Stalafdellng Externe Brtrekklngen. Dokler Reijtrsstraat 12, Leidschendam, april 1977.

