"BEESTJES" STUREN

Van Dienst/ bedrijf:
Adres
Plaats

Postcode

Aan Staatstoezicht op de Volksgezondheid
Afdeling Bestrijding van Ongedierte
Postbus 350
6700 AJ WAGENINGEN

Voor het geven van adviezen inzake ongedierte en omtrent de eventuele noodzaak van het
gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, is het primair van belang het probleem vast te
stellen. Men moet allereerst weten wat de soortnaam van de betrokken diersoort is, d.w.z.
determinatie is vereist. Daarnaast is het van belang te weten waar precies de dieren worden
aangetroffen, d.w.z. inventarisatie van de verspreiding en wat de omstandigheden ter
plekke zijn.

Onbeschadigde mij1en of insek1en
Datum:
Hierbij stuur ik U een monster insekten / mijten met het verzoek de identiteit te willen
vaststellen en mij te adviseren over de terzake te nemen maatregelen.
Aangetroffen bij:
Adres
Woonplaats:

Postcode
Vindplaats(en)

woning: huiskamer - keuken - slaapkamer - badkamer -zolder - kelder boven plafond bedrijf : winkelruimte - produktieruimte - opslagruimte - stal -

Schade / hinder :
Nadere gegevens:

Niet invullen:

Naam

Ontv. Ong. d.d.

Functie

Om de soortnaam van insekten en mijten te kunnen vaststellen moeten alle poten en de
sprieten etc. er nog aanzitten. Een probleem is soms om deze "beestjes" in onbeschadigde
staat te verzenden; ze mogen niet " plat" gemaakt zijn maar ook niet het pakje uit lopen.
Absoluut uit den boze is wat dit betreft het plakken van de beestjes op een stukje sellotape.
Dergelijke monsters zijn onmogelijk te determineren. Het meeste succes heeft U met een
klein stevig doosje, liefst van doorzichtig kunststof (plezierig voor de ontvanger als hij al
kan zien wat er zoal inzit). Heel handig en stevig zijn b.v. de doosjes waarin
schrijfmachinelinten worden verpakt; tevens een goede mogelijkheid tot "hergebruik" van
materiaal. Met één of twee stroken sellotape kunt U verhinderen dat het deksel tijdens het
vervoer los raakt. Het doosje niet los in een envelop (de opengescheurde envelop komt
meestal wél aan), maar verpakken in een stuk ribkarton o.i.d.
Voor Uw informatie volgt hierbij nog een voorbeeld van een geleideformulier voor een
monsterzending. Als U van dit model gebruik wilt maken kan het dienen als " moedervel"
voor fotocopieën.
Schrijft of typt U dan eerst daarop behalve Uw naam en adres of postbusnummer, gaarne
ook Uw postcode, want dit bespaart U later extra schrijfwerk en onze secretaresses bij de
beantwoording van Uw brief zoekwerk. Waarvoor dank.

FOLDER

Nr. Register
Uitslag determ.

Te vermelden bijz.
Antw. verz. d.d.
Paraaf

22

Telefoon:

Ter gelegenheid van de " Open Dag" die op 28 oktober 1981 te Leidschendam werd
gehouden in verband met het JO-jarig bestaan van het Directoraat Generaal voor de
Milieuhygiëne, werd ondermeer door middel van een brochure voorlichting gegeven over
het gebruik van bestrijdingsmiddelen in en om huis.
Daar de brochure ook geschikt is om door Gemeenten aan geïnteresseerd publiek te
verstrekken, werd in overleg met de Stafafdeling Externe Betrekkingen van ons Ministerie
besloten om de brochures tegen kostprijs ter beschikking te stellen aan Gemeenten.
De kostprijs is f9, - per 100 exemplaren en schriftelijke bestelling per 100 stuks, of
veelvouden daarvan , kunnen worden gericht aan onze afdeling. Ter informatie drukken wij
hierna een exemplaar van de folder af.
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