ʻHoud stallen dicht
voor knaagdierenʼ

Magazijn

Nieuwbouw

08:00 uur. In het magazijn in Gemert (N.-Br.) staan alle gangbare middelen die
nodig zijn voor de bestrijding en preventie van plaagdieren als vliegen, muizen en
ratten. Maarten van Tienen haalt er zijn bestellingen op en rijdt vervolgens naar het
eerste adres op de lijst van vandaag te bezoeken bedrijven. Het zijn overwegend
agrarische bedrijven, en van het agrarische deel van zijn klantenkring bestaat 65
procent uit varkenshouderijen en 15 procent uit pluimveebedrijven.
In de bestelauto heeft Van Tienen porties Rodenticide klaar liggen voor gebruik.
Nauwkeurigheid is vereist, zeker als het gaat om de bestrijding van de zwarte rat.
Die is namelijk erg schuw en vaak installeert Protekta zelfs camera’s om zijn precieze gangen na te gaan. „Het is nodig om van de zwarte rat eerst het vertrouwen
te winnen, anders zal hij het gif zeker links laten liggen.” Op dit bedrijf echter is hier
geen aanleiding voor. „Een eventueel aanwezige muis of bruine rat zal er ‘gewoon’
van vreten. In elk geval ga ik nu checken of er opname is geweest. Bij de meeste
bedrijven inspecteren we iedere zes weken onder andere of er van het lokaas is
gevreten.”

09:30 uur. De nieuwe stal van Herman Christiaans in het Brabantse Elsendorp ligt
er strak bij, alsof er geen varkens huizen. Rondom de stal grazen schapen die de
begroeiing kort houden. Als Van Tienen voorzorgsmaatregelen heeft getroffen en
zich in de bedrijfskleding heeft gehesen, gaat hij met de tekening van de stal en de
daarop gemarkeerde punten waar lokaas ligt, naar binnen. Afdeling voor afdeling
loopt hij na, overal schroeft hij het potje van het plafond om te zien of er kaf op
de korrels in het potje ligt. Zo ja, dan vervangt hij de inhoud door vers lokaas en
noteert na zijn bezoek dat er opname was. Het digitale rapport is door de boer via
een inlogcode altijd in te zien.
„Het kost wel wat om het plaagdiermanagement aan ons over te laten”, zegt
Van Tienen tegen varkenshouder Christiaans. „Maar wat kost het als muizen de
elektrische bedrading doorbijten? Of, erger, als ze daardoor brand veroorzaken?
Of, dat ratten ziektes verspreiden of voer bevuilen”, overweegt Christiaans. Het
is duidelijk; de varkenshouder neemt elk advies ter harte en daarom heeft hij de
nieuwe stal dan ook potdicht zitten.
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Nadat de bruine rat onlangs in Oost-Nederland resistent blijkt
te zijn geworden voor Bromodiolon, is er nu ook een haard
opgedoken in Noord-Brabant. „Tref de juiste weringsmaatregelen”,
is het eerste advies van Maarten van Tienen, plaagdierspecialist.
Werkgever: Protekta | Naam: Maarten van Tienen | Functie: bestrijdingstechnicus | Datum: 22 mei 2013

Vettigheid

Piepschuim

12:00 uur. Boeren besteden de bestrijding steeds vaker uit door middel van een
contract, volgens Van Tienen. „Zeker nu je ook nog certiﬁcaten moet halen voor je
zelf aan de slag mag met de middelen.”
Op een volgend adres levert het bezoek van Maarten van Tienen al direct signiﬁcante aanwijzingen op dat er knaagdieren aanwezig moeten zijn… De rand van een
droogvoerbak is vettig, donker gekleurd in plaats van helder of stofﬁg geel. Als Van
Tienen op de eerstvolgende afdeling het licht aan doet, betrapt hij een huismuis op
heterdaad; bij het in beweging komen van de varkens, rent de muis over de rand
van een droogvoerbak. Na driekwart ronde gaat hij rechtsaf. Tot verdriet van de
plaagdierbestrijder neemt deze varkenshouder nog niet genoeg maatregelen. „Hij
volgt de adviezen gedeeltelijk op. Je kunt je afvragen of hij niet voor elke droogvoerbak een deksel van ongeveer 20 euro moet aanschaffen. Ik kan niet zeggen
dat hij dat moet doen, het is namelijk een investering voor de varkenshouder. Maar
deze varkenshouder heeft ooit veel meer last gehad van knagers, dus hij is al blij
dat het nu meer beheersbaar is.”

15:00 uur. Na nog enkele adressen waar Van Tienen roofvliegen uit het lab bracht
om de kamervlieg te bestrijden en waar hij onaangeroerde lokdozen aantrof, gaat
hij een stal binnen waar isolatiemateriaal aan de zijkant van de buitendeur zichtbaar
is. „Als er ergens een pen door past, dan kan er ook een muis door”, zegt hij. Op
de eerste afdeling treft Van Tienen in het bakje aan het plafond een suffe muis aan.
De huismuis legt het loodje bovenop de korrels. Ook op dezelfde afdeling rent een
muis van het ene hok naar het andere. Rattenkeutels of andere aanwijzingen die
duiden op meer onwelkome gasten, treft Van Tienen er niet aan.
Onlangs heeft de varkenshouder gezorgd dat de luchtinlaat aan de zijkant van
de stal via uitneembare roosters toegang verschaft aan de plaagdierbestrijder.
Zichtbaar in de kelder zijn door knagers veroorzaakte bergen piepschuim, daterend
van eerdere datum. „Want de dozen gif zijn inmiddels nagenoeg onaangeroerd
gebleven. De eerste weringsmaatregelen beginnen dus te werken. Gelukkig”, zegt
Van Tienen, die concludeert dat de genomen weringsmaatregelen hier in elk geval
al ratten weghouden. 
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