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Logboek 
knaagdierbeheersing 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

     

 
Bedrijfsgegevens: 

     

 Naam:       

 Straat:       

 Plaats       

 Contactpersoon:     

 Licentienummer:       

 Telefoon:       
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Inspectie, herstelwerk & bestrijdingsplan

Inspectiebenodigheden:

* Zaklamp

* Klemvallen

* Blanco inspectierapport

* Gereedschap om bijvoorbeeld luiken te openen

* Monsterpotjes

* Klimmateriaal 

* Stoffer en blik

* Beschermende kleding en handschoenen

Let op: Vaststellen riscioplaatsen, zoals

* Holen * Openingen 

* Uitwerpselen * Plaatsen waar voedsel blijft liggen

* Looppaden * Verzakkingen in bestrating 

* Smeersporen * Afsluiting hemelwaterafvoer 

* Knaagschade * Kruipruimten, dubbele wanden, isolatiemateriaal

* Geur * Schakelkasten, kabelgoten 

Zorg voor: 

* Afsluitbaren vuilcontainers * Min. Afstand beplanting van buitenmuur: 60 cm

* Onderhoud terrein en sloot-kanten * Ventilatieopeningen max. 0,5 cm

* Opslag in loodsen vrij van wanden * Bolrooster op hemelwaterafvoer

* Vermijd langdurige opslag * Goed sluitende deuren en ramen

* Fundering min. 60 cm onder maaiveld * Goed functionerende riolering

Na vaststelling van knaagdieren op bedrijf: Opname gestopt:

Eerst niet chemische methoden proberen, vallen en klemmen * Verwijder giftig lokaas en vervang voor 

Noteren in logboek als je overgaat op chemische bestrijding.   onvergiftig lokaas

* Plattegrond bedrijfssituatie maken incl. lokaasdepots * Regelmatige inspectie in en rondom bedrijf

* Nummering lokaasdepots * Administratie vijf jaar bewaren

* Plaatsen en vullen lokaasdepots volgens voorschrift    

* Regelmatig controleren lokaasdepots

* Eventuele dode dieren opruimen

* Bijvullen depots indien nodig

* Bijhouden logboek

Inspectie in en rondom bedrijf en langs waterkanten

Herstelwerk & wering

Bestrijdingsplan 
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Inspectierapport

Datum: Locatie: Opmerkingen
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Plattegrond T.B.V. Logboek knaagdierbestrijding           

                               
                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                               

lokaaspunten:                           

                               

R = rattenvoerdoos M = muizenvoerdoos  

O = 
overige,nl.                      
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Inkoopregistratie   

    

Datum inkoop:  Toelatingsnr.: Naam middel: Hoeveelheid: 
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Verbruiksregistratie   
 

   

Datum:  Toelatingsnr.: Naam middel: Hoeveelheid: 
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Verbruik per voerdoos         

           

Datum lokdoosnr: Lokdoosnr: Lokdoosnr: Lokdoosnr: Lokdoosnr: 

controle Opname Middel Opname Middel Opname Middel Opname Middel Opname Middel 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

           

0 = geen opname   Bestrijdingsmiddel:     

1 = weinig opname   A:            
2 = veel opname   B:            
3 = totaal opname   C:            

 


