WINTERACTIE
ONGEDIERTEBESTRIJDING

Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders van alle gemeenten in Nederland is op 27
oktober 1982 een brief gezonden inzake een actie ter bestrijding van bepaalde diersoorten
gedurende de winter 1982/ 1983. In overweging werd gegeven de gemeentelijke afdeling
ongediertebestrijding toe te staan een winteractie te organiseren. Desgewenst kunnen voor
de actie de folders "Insecten? Ratten?" en "Bestrijdingsmiddelen" in veelvouden van 100
stuks worden besteld tegen kostprijs. Een kopijsuggestie werd bijgevoegd om eventueel in
eigen beheer een folder te laten vervaardigen. Voor de actie wordt kostel oos (in beperkte
aantallen) de nieuw ontworpen affiche ter beschikking gesteld met de slagzin

,,Plaagdieren in huis of bedrijf?
Informeer bij de gemeente".

In de eerste plaats wordt de aandacht gevraagd voor de bestrijding van de bruine rat.
Wegens de verhoogde activiteit van de bruine rat in de wintermaanden nabij en in
woonkernen en gebouwen verdient in die periode een verscherpte bestrijdingsactiviteit
aanbeveling.
Met name de faraomieren- en de kakkerlakkenbestrijding in grootschalige verblijfsgebouwen vereist een goede organisatie voor wat betreft de voorbereiding en de uitvoering.
Om een goed advies te kunnen geven over insekten- en/ of mijten bestrijding zij benadrukt,
dat eerst vastgesteld moet worden met welke diersoort we te maken hebben (determinatie)
en in hoeverre verspreiding heeft plaatsgevonden. Daarna kan aangegeven worden welke
maatregelen nodig zijn. Ter bestrijding van een groot aantal soorten insekten en mijten is
het toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen niet nodig en dus ongewenst.
Het is vanzelfsprekend dat bestrijding van dierplagen dient te worden uitgevoerd op een
deskundige wijze. Onoordeelkundig gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door het
publiek kan leiden tot gevaarlijke situaties en onvoldoende resultaten, terwijl bovendien
resistentie bij te bestrijden dieren kan ontstaan ten opzichte van de gebruikte middelen.
Via artikelen in de pers of in een huis-aan-huis te verspreiden voorlichtingsblad van de
gemeente kan aan het publiek worden gevraagd medewerking te verlenen aan de actie door
het melden van de aanwezigheid van ratten of muizen en voor wat betreft de insekten of
mijten de mogelijkheid te bieden nadere informatie over leefwijze van de betrokken
diersoort en eventuele bestrijding te verkrijgen. Vaststelling van de soort en nadere
adviezen door de Afdeling Bestrijding van Ongedierte te Wageningen geschieden kosteloos
na ontvangst van de desbetreffende (onbeschadigde) insekten of mijten.
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