Voorkom loze ritten

Hoewel een dergelijke zich steeds wijzigende naam voor de man van de praktijk erg lastig
kan zijn, kan men er soms toch niet omheen. Wanneer namelij k door voortgaand
onderzoek blijkt, dat het wetenschappelijk gezien duidelijker is om een bepaalde genus of
familie te laten uiteenvallen in twee of meer nieuwe groepen, dan heeft dit automatisch tot
gevolg dat de namen van de soorten of de genera worden aangepast.

Nederlandse naamgeving

Een ieder die wel eens met bekende diersoorten in aanraking komt weet dat deze
diersoorten niet door iedereen hetzelfde worden genoemd. De zwarte rat bijvoorbeeld
wordt ook wel huisrat of dakrat genoemd en bovendien wekt de naam zwarte rat
gemakkelijk verwarring met de woelrat die in sommige delen van ons land ook wel de
zwarte waterrat of het zwarte waterratje wordt genoemd.
Dit voorbeeld kan met nog vele andere worden aangevuld. Het zou een goede zaak zijn
indien er ook in de Nederlandse naamgeving meer duidelijkheid zou komen.
J. T. de Jonge

ADMINISTRATIEVE
ONGEDIERTEFUNCTIONARIS

Registratie en verwerking

Een soepel functionerende administratieve telefoonbewaking heeft voor de ongediertebestrijding in een gemeente de volgende betekenis. De permanente bereikbaarheid van een
daartoe ingewerkte administratieve kracht zal de dienstverlening ten opzichte van de
inwoners der gemeente reeds verruimen.
Verder kan de doorstroming en begeleiding van en berichtgeving inzake de diverse
,,klussen" doelmatig geschieden.
Met behulp van de wellicht reeds bekende " klacht"-kaarten en -register zal de afwikkeling
overzichtelijk terug te vinden zijn.
Bekendheid met het stadsplan en aantallen meldingen in dezelfde buurt of straat kunnen
leiden tot het ontdekken van de oorzaken van rattenoverlast, b.v. een afbraakpand met niet
afgedichte rioolaansluitingen, verouderd en kapot riool, vernieuwd riool niet op de juiste
wijze aangesloten, lozingen op open water, e.d. Een goed ingeprate, ervaren medewerk(st)er, die zelf ook interesse voor de ongediertebestrijding heeft kan in zo'n
sleutelfunctie een belangrijke bijdrage leveren aan het plezierig en doelmatig functioneren
van de gemeentelijke ongediertebestrijdingsdienst. Door het voorkomen van onnodige
ritten kan tijd en energie worden bespaard. In deze tijd van .,Bestek 81 " een goede zaak.

..

Een ratten- of muizenklacht die telefonisch " voorgekookt" is door het noteren van
gegevens over omstandigheden ter plekke (aard van het object, contactpersonen, omvang
van de plaag, buren die ook last hebben, verzakkingen, stank, etc.) kunnen van belang zijn
voor de tijdplanning, mee te nemen bestrijdingsmiddelen, e.d. Ten aanzien van de
beoordeling van klachten omtrent insektenoverlast kan behoudens een enkel geval gesteld
worden dat geen advies kan worden gegeven alvorens de insekten door een deskundige op
naam zijn gebracht. Vaak genoeg blijkt dan dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen
overbodig, ja zelfs in bepaalde gevallen niet effectief is. Het ondeskundig toepassen van
bestrijdingsmiddelen kan bovendien gevaar voor de gezondheid van mens en (huis)dier
opleveren.
Door klachten van insektenoverlast "kort te sluiten" d.w.z. eerst een monster insekten laten
verzamelen en bij de gemeentelijke ongediertebestrijdingsdienst laten onderzoeken of om
informatie vragen, kunnen bezoeken voor "plaatselijk onderzoek" tot een minimum
worden beperkt. Zo nodig kan de gemeentelijke ongediertebestrijdingsdienst voor verzending naar de Afdeling Bestrijding van Ongedierte te Wageningen zorgdragen. Voor
determinatie van insekten en benodigde adviezen inzake de noodzaak en wijze van het
gebruik van bestrijdingsmiddelen kan op onze afdeling kosteloos een beroep worden
gedaan.
Indien kakkerlakken of (farao)mieren zijn gesignaleerd (of vermoed) is een exacte
vaststelling van de soort van bijzonder groot belang. De kans dat het een onbekende
(sub)tropische soort betreft blijft te allen tijde aanwezig. Een melding van mierenoverlast in
de winter verdient altijd de aandacht, daar optreden van inheemse mierensoorten dan niet
of nauwelijks kan worden verwacht.
Indien zich in een woning problemen voordoen met vlooien en de bewoners hebben
uitsluitend een hond of een kat als huisdier en geen andere huisdieren, dan betreft het
meestal de kattevlo, die zowel op honden als op katten kan voorkomen. De hondevlo komt
sporadisch voor. In zo'n geval is dan het geijkte "vlooienadvies" (o.m. stofzuigen) van
toepassing en kan zonodig een bestrijdingsactie worden uitgevoerd. Bij twijfel (b.v. alleen
op zolder en niet beneden in de woonkamer): monster verzamelen en laten determineren!
Het zou b.v. om vogelvlooien afkomstig uit verlaten nesten kunnen gaan. Klachten over
jeuk en bultjes behoeven niet door vlooien te zijn veroorzaakt. Bij nader onderzoek kan
soms de aanwezigheid van b.v. vogelmijten en andere mijtensoorten worden vastgesteld.
Wespen vervullen in de natuur, dus ook in de "mini biotoop" van een stadstuin een nuttige
functie, o.m. door het verorberen van andere, dus ook schadelijke insekten. In principe is
een bestrijding dus niet gewenst. Indien de aanwezigheid van een wespennest in een gebouw
echter voor de aanwezige mensen gevaar oplevert, zal worden overgegaan tot verdelging.
Soms kan dan per telefoon voldoende advies worden verstrekt zodat de bewoner zelf de
bestrijding kan uitvoeren. In de meeste gevallen verdient het echter aanbeveling de
bestrijding van gemeentewege uit te voeren.
Soms blijkt dat men het verzamelen van een monster als een probleem ziet, als wordt
verzocht om onbeschadigde (dode of levende) mijten of insekten. Hele kleine diertjes die bij
het oppakken worden beschadigd kan men het beste opscheppen, b.v. met een stukje
papier.
Indien men moeite heeft met het vinden van kakkerlakken, kan men het beste op warme,
vochtige plaatsen zoeken, b.v. achter een koelkast (in de buurt van de motor) of fornuis.
II

Voorschriften en aanwijzingen voor de opslag van bestrijdingsmiddelen bij de gebruiker

Geen "teleminatie"

Bestrijdingsmiddelen en hun ongereinigde ledige verpakkingen moeten worden opgeslagen
in een uitsluitend hiervoor ingerichte bewaarplaats. Bewaarplaatsen worden verdeeld in
niet-betreed bare bewaarplaatsen (b.v. een metalen of een met bouwsteen gemetselde kast)
en betreedbare bewaarplaatsen.

Laat U niet verleiden tot "teleminatie" (in de wandeling ontstaan uit telefonische
determinatie) d.w.z. proberen aan de hand van een telefonische beschrijving vast te stellen
om welke soort het gaat. Het determineren dient te geschieden door een geoefende
waarnemer, liever nog door een persoon met kennis van de indeling van het insektenrijk,
die de beschikking heeft over de nodige literatuur en determinatietabellen die hij kan
raadplegen voor bepaalde moeilijk op soort te brengen insektensoorten.

Niet-betreedbare bewaarplaats
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BESTRIJD IN GSMID DELEN

De bewaarplaats moet van deugdelijke constructie zijn, doelmatig zijn ingericht, in
goede staat van onderhoud en in zindelijke toestand verkeren.
De toegangsdeur moet met een deugdelijk slot zijn afgesloten.
De buitenzijde van de toegangsdeur moet voorzien zijn van een duidelijk leesbaar
opschrift "Bestrijdingsmiddelen", met een afbeelding van een doodshoofd van ten
minste 6 cm hoog.
De bewaarplaats moet doelmatig geventileerd zijn.
Bestrijdingsmiddelen moeten droog, koel en buiten de invloed van zonnestraling
worden opgeslagen; beschadiging van de verpakking en onderlinge vermenging der
middelen moet worden voorkomen.

Veel facetten bij inrichting van opslag

Betreedbare bewaarplaats

Bestrijdingsmiddelen leveren voor mens en (huis)dier vergiftings-en / of brandgevaar op. In
de Bestrijdingsmiddelenwet en het Bestrijdingsmiddelenbesluit zijn daarom veiligheidsvoorschriften vastgelegd t.a.v. gebruik en opslag. De Arbeidsinspectie geeft in een
publikatieblad nadere aanwijzingen die in acht dienen te worden genomen teneinde de
veiligheid te waarborgen.
Daar er vele vaak onvermoede facetten aan de inrichting van een bewaarplaats zijn,
verdient het aanbeveling daaromtrent te voren de nodige informatie bij de Arbeidsinspectie
te verkrijgen, o.m. ten aanzien van ventilatie, verlichting, reiniging, constructie van ramen
en deuren, brandveiligheid, blusmiddelen, persoonlijke beschutting, e.d.
B.v. ventilatie op woon- en werkruimten is verboden, terwijl ventilatie op andere opslagruimten niet is aan te bevelen. Verontreiniging van o.a. levensmiddelen, drinkwater,
veevoeder dient te worden voorkomen.
Indien kunstlicht nodig is mag slechts elektrisch licht worden toegepast. De lampen moeten
zijn aangebracht in stofdichte verlichtingsarmaturen. De elektrische installatie van een
bewaarplaats moet zijn vervaardigd van materiaal dat tegen chemische invloeden bestand
is.
Uit milieuhygiënisch oogpunt is het verboden t.b. v. de reiniging van vloeren een schrobput
met afvoer op het riool in te richten, ingeval van lekkage of breuk dient men de restanten
met zand, zaagsel of een speciaal absorptiemiddel op te nemen.
Voor uw informatie volgt hieronder uit het publikatieblad P no . 42 " Veilig werken met
bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw" hoofdstuk 7. ,,Opslag van bestrijdingsmiddelen bij de gebruiker" en 8. ,,Overige voorschriften, wenken en waarschuwingen".

Naast de vermelde bepalingen moet een betreed bare bewaarplaats voldoen aan de hierna
volgende voorschriften. Voor gedetailleerde constructievoorschriften raadplege men de
Arbeidsinspectie.
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De betreedbare bewaarplaats moet op de buitenlucht geventileerd zijn. Raamopeningen moeten van draadglas of van een daaraan gelijkwaardig materiaal zijn
voorzien.
In of nabij de bewaarplaats moeten doelmatige gereedschappen voor het verwijderen
van gemorste bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn.
In of nabij de bewaarplaats moeten persoonlijke beschuttingsmiddelen en een
wasplaats aanwezig zijn.
Indien in een bewaarplaats 400 kg of meer bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn moet
een duidelijk zichtbare en leesbare instructiekaart zijn opgehangen (publikatieblad
no. 73 van de Arbeidsinspectie).
Indien zich meer dan 400 kg brandgevaarlijke bestrijdingsmiddelen in een bewaarplaats bevinden, moet deze van brandwerende constructie zijn of doelmatig met
brandwerend materiaal zijn bekleed.
De deur van de bewaarplaats moet zijn voorzien van een duidelijk leesbaar opschrift,
luidende:
BESTRIJDINGSMIDDELEN
VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN
OPEN VUUR EN ROKEN VERBODEN
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