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Toelichting toepassingsgebied

Het programma voor dit jaar is als volgt:

H
=
He
He ins=
rod
=

Utrecht
Liempde
Amsterdam Zuidlaren
-

middel toegelaten ter bestrijding van insekten in en om gebouwen.
houtconserveringsmiddel ter voorkoming of bestrijding van vnl. schimmels.
middel ter bestrijding van houtaantastende insekten.
rodenticide, middel ter bestrijding van ratten en muizen.

N.B. Ten aanzien van het toepassingsgebied, de toepassingstechniek, e.d. wordt verwezen naar het etiket van het betreffende middel. Niet alle middelen genoemd in deze rubriek worden door de Afdeling Bestrijding van Dierplagen geadviseerd.
Voor nadere informatie wordt tevens verwezen naar de Bestrijdingsmiddelengids, deel 1
en 2; uitgegeven door de Staatsuitgeverij en verkrijgbaar bij of via de boekhandel.

Medica
Landbouwwerktuigendagen
lnterclean
Najaarsbeurs Zuidlaardermarkt

Onze buitendienstmedewerker uit de betreffende regio zal aan de bezoekers van
de beurzen voorlichting geven.

-

17 t/m 20 maart 1987
11 t/m 13 mei 1987
1 t/m 4 september 1987
19 t/m 21 oktober 1987.

U bent van harte welkom in onze stand als
U één van de bovenstaande beurzen
bezoekt.

VOORLICHTING INSEKTEN
TENTOONSTELLINGEN 1987
In de afgelopen jaren heeft de Afdeling
Bestrijding van Dierplagen niet meer gekozen voor deelname aan grote algemene
publieksbeurzen. Er wordt echter meer
aandacht besteed aan specifieke doelgroepen die de vakbeurzen bezoeken.
Enerzijds zijn dit beurzen, waar vooral de
tech nische specialisten komen, die vanuit
hun diverse werkzaamheden geconfronteerd worden met ongewenste diersoorten. Anderzijds wordt gemikt op leidinggevenden in sleutelfuncties bij bedrijven en
instellingen.

Eind vorig jaar werd b.v. een gezamenlijke presentatie ingelast met het Consulentschap in algemene dienst voor de Gewasbescherming van het Ministerie van
Landbouw en Visserij aan de Vakbeurs Intensieve Veehouderij. Deze vakbeurs in
Utrecht is vnl. gericht op de varkens- en
pluimveehouderij.
Het komende jaar zal uitsluitend worden
deelgenomen aan vakbeurzen.

derden bestaat onzerzijds geen bezwaar.
Uiteraard gebeurt dit bij voorkeur naar
aanleiding van een determinatie door eenervaren waarnemer, die betrokken in bij
de bestrijding van dierplagen.
Om U in de gelegenheid te stellen de adviezen " up-to-date" te houden stellen wij
U graag in de gelegenheid voorzover nodig de folders bij onze Afdeling te
bestellen.

Bestelnummer

Datum .

Naam (Latijn)

Naam (Nederlands)

HIMH/BD-1.02
HIMH/BD-1 .03
HIMH/BD-1 .04
HIMH/BD-1.06
HIMH/BD-1.07
HIMH/BD-1.08P
HIMH/BD-1 .09P
HIMH/BD-1.10
HIMH/BD-1 .41
HIMH/BD-1.42
HIMH/BD-1 .43
HIMH/BD-1.44
HIMH/BD-1.71
HIMH/BD-1.74

april '86 *)
april '86 *)
nov. '84
nov. '84
nov. '84
okt. '85
nov. '84
nov. '84
feb. '85
feb. '87*)
feb. '87 *)
feb. '87* )
dec . '84
dec. '8.6 *)

Blattella germanica L.
8/atta orientalis L.
lsopoda
Forficula auricularia L.
Lepisma saccharina L.
Ctenocephalides spp.
Paravespu/a sp.
Lasiusspp.
Cu/icidae
Hylotrupes bajulus L.
Anobium punctatum Deg.
Anobium punctatum Deg.
Lasius fuliginosus Latr.
Thermobia domestica Packard

Duitse kakkerlak
Oosterse kakkerlak
pissebedden
gewone oorworm
zilvervisje
honde- en kattevlooien
wespen
tuin mieren
steekmuggen
huisboktor
houtworm (in gebouwen)
houtworm (in meubels)
glanzende houtmier
ovenvisje

HIMH/BD-0.40

jan. ' 85

Model formulier betreffende opsturen insekten.

*) sedert publicatie in Rat en Muis van december 1985 zijn deze publicaties gewijzigd.
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Voor gemeentelijke diensten, die aan de
bewoners van hun gemeente of aan bedrijven adviezen geven over de wering en
bestrijding van bepaalde insektensoorten
en daartoe b.v. fotokopieën van de door
onze Afdeling opgestelde informatiefolders aan betrokkene(n) verstrekken, volgt
hieronder een overzicht van de meest recente folders. Tegen de verstrekking van
kopieën van deze informatiefolders aan
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