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RATTENBESTRIJDING IN PAKHUIZEN
De bruine rat (wordt in verschillende streken
van ons land ook grijze, grauwe, vale of
Het is algemeen bekend, dat door ratten
rioolraten soms waterrat genoemd). Het is
veel schade aan menschelijke eigendommen
een stevig gebouwd dier met nogal spitsen
wordt toegebracht en dat ze bovendien ee;i
snuit, dat een bruine of grijsachtig-bruine
ernstig gevaar kunnen opleveren bij de over
rug en een lichtgrijze buikzijde heeft. De
brenging van verschillende ziekten. Maar
ooren steken duidelijk uit. de vacht uit.
wat niet algemeen bekend is, dat is het on
Jonge bruine ratten zijn echter meer vaal
verwacht groote aantal ratten, dat ook nu
grijs, terwijl de afscheiding tusschen rug- en
nog in vrijwel alle streken van ons land
buikzijde nog niet-zoo duidelijk is. Omdat
huist. En juist dit maakt, Bat de bestrijding
de kleur dus nog eenigszins kan, varieeren,
van dit kwaad de aandacht verdient vanlqjn men de soort beter herkennen aan de
iedereen ; niet alleen van diegenen, die er op
staartlengte, die bij de bruine rat iets korter
het oogenblik de nadeelige gevolgen van
is dan de gezamenlijke lengte van kop +
ondervinden, maar ook van hen, die er, tot
+ lichaam. Dit' is de rat, die ook onder de
nog toe vrij van bleven. Want doordat rat
- huizen voorkomt en die door het geheele
ten bij hun speurtochten naar voedsel groote
land vooral in de buurt van water wordt
afstanden kunnen afleggen, kunnen de
•aangetroffen.
meest uiteenloopende bedrijven zich plotse
De zwarte rat (wordt ook huisrat, dakrat of
ling voor ernstige moeilijkheden geplaatst
blauwe rat genoemd). Deze rat heeft een
zien. Vanzelfsprekend is het allereerst op die
zeer spitsen snuit en meestal een lang en
plaatsen, waar voedselvoorraden zijn opge
slank uiterlijk. Het dier is zwart tot donker
slagen, dat men in het bijzonder op zijn
blauwgrijs, terwijl'de buik door dunnere be
hoede moet zijn, waarbij vooral gedacht kan
haring iets lichter kan zijn ; de overgang van
worden aan pakhuizen van graan en meel.
rug- naar buikzijde is echter zeer geleidelijk
Hier immers zijn voedselsoorten bijeenge
en vaak niet zeer duidelijk. Het meest op
bracht, waarop de ratten speciaal verzot zijn
vallende kenmerk is de staart, die duidelijk
en waarin de schade, die vaak reeds langen
langer is dan de gezamenlijke lengte van
tijd bestaat voordat ze wordt'opgemerkt, . kop + lichaam en ook de zeer grçote, schijf
zeer groot kan zijn doordat de ratten groote
vormige, onbehaarde ooren, die een vliezihoeveelheden opeten, vaak nog meer weg- gen indruk maken. Deze soort komt vooral
sleepen voor hun ondergrondsche voorra
voor in Oost-Noord-Brabant, Limburg,
den, belangrijke partijen kunnen bevuilen,
Friesland en het N.O. van Groningen, doch
talrijke zakken en andere emballage kunnen treedt ook in verschillen4e groote steden
vernielen. Hier mag dus zeker geen enkele
op. Ze huist vooral op zolders en in daken.
voorzorgsmaatregel achterwege blijven. Lees
Hierbij doet zich de moeilijkheid voor, dat
daarom deze mededeeling aandachtig, Want soms enkele exemplaren kunnen voorkomen,
ze kan U helpen de kwaliteit van het product
die een afwijkende kleur hebben en door
op peil te houden en onderwicht te voorkomen ! I
bruine rug en witgrijze of geelachtige buik
aan de truine rat doen denken; door den
II. RATTENSOORTEN
langéren staart en de opvallend grootere
In ons l^nd zijn het twee rattensoorten, die
ooren zijn ze echter toch als „zwarte rat" te
in pakhuizen kunnen optreden, nl. de bruine herkennen, terwijl ze bovendien steeds tus
rat en de zwarte rat. Het is niet alleen voor
schen de normaal zwart-gekleurde soortgehen, die er speciale studie van maken van
nooten leven.
•
'
belang te weten met welke soort men te (Slechts zelden worden in één en hetzelfde
pakhuis zoowel de bruine als de zwartç rat
doen heeft, maar voor iedereen, die er mee
te maken krijgt. Want omdat de beide soor aangetroffen. In dat geval zit de bruine ônten elk een eigen leefwijze en een eigen t der het gebouw, in de kelders en de benedenvoedselkeuze hebben, is de bestrijding ervan ' verdieping, terwijl de zwarte zich ophoudt
in meer dan één opzicht verschillend en
onder het dak en op de zolders en boven
moet men vooraf terdege weten welke soort
verdieping.)
Wanneer Ü zekerheid wilt hebben welke
men wil verdelgen. Wij zullen er daarom een
rattensoort bij U voorkomt, stuur dan een
nauwkeurige beschrijving van geven.
I. INLEIDING

pas-gedood exémplaar zoo snel mogelijk op
naar den Plantenztektenkundigen Dienst te
Wageningen, waarna U bericht krijgt tot
welke soort de rat behoort en welke maat
regelen er tegen genomen moeten worden.
III. BESTRIJDING
Bij de bestrijding van ratten moet men van
verschillende methodes gebruik maken.
Want behalve voor het dooden der dieren,
b.v. met vergif (directe bestrijding), moeten
maatregelen genomen worden, waardoor de
kans op het aanlokken of binnendringen der
ratten zooveel mogelijk wordt verminderd
(indirecte bestrijding). Zelfs het beste vergif
kan geen blijvend resultaat opleveren als de
goede afsluiting van een gebouw is verwaar
loosd, terwijl daarentegen zelfs in priaia
„ratdichte" gebouwen op gezette tijden het
toepassen van vergif of vallen niet geheel
achterwege mag blijven. Er kan daarom niét
genoeg op gewezen worden, dat deze metho
des steeds moeten samengaan. We zullen ze
hier achtereenvolgens bespreken en wél vol
gens deze indeel ing:
A. Indirecte bestrijding.
1. Bouwtechnische maatregelen.
2. Orde en netheid.
3. Vallen en klemmen.
B. Directe bestrijding.
4. Vergiften.
5. Katten en honden.
A. Indirecte bestrijding

v

*

Al. Bouwtechnische maatregelen.
Onder bouwtechnische maatregelen ver
staan we alles, waardoor het binnendringen
van ratten wordt verhinderd. Dat dit van
belang is ligt voor de hand en het wordt ge
demonstreerd door het feit, dat in moderne
pakhuizen veel minder ratten worden aan
getroffen dan in verouderde. De maatrege
len en verbeteringen, die hiervoor noodig
zijn, zullen thans door de materiaalschaarschte vaâk niet uitgevoerd kunnen
worden, maar het kan nut hebben, dat reeds
nù gewezen wordt op wat ééns bereikt moet
worden. We zullen dus aangeven hoe de ver
schillende onderdeelen van een pakhuis in
gericht moeten zijn om het best aan de ge
stelde eischen te voldoen en daarbij telkens
zooveel mogelijk vermelden op welke wijze
dit met noodmaatregelen benaderd kan
worden. Doordat de omstandigheden in de
verschillende pakhuizen nogal uiteenloopen,
moet deze opsomming vrij omvangrijk wor
den. Na lezing kunt U echter zelf bepalen

welke bijzonderheden in Uw geval van spe
ciaal belang zijn en dus op den voorgrond
moeteji treden.
'
De beveiliging van den buitenmuur is vooïal
van belang vanaf den grond tot op 1- meter
hoogte en in streken, waar uitsluitend de
bruine rat voorkomt, is het probleem reeds
voor 90% opgelost als dit gedeelte van het
pakhuis afdoende ratdicht is. Dit wordt het
beste bereikt in die pakhuizen, waarbij het
iji- en uitladen aan een bordes gebeurt en
de ondermuur van beton is; er is dan niets,
waardoor deze verdedigingsgordel, die om
het geheele gebouw loopt, onderbroken be
hoeft te worden. Ook in kleinere opslag
plaatsen, waarin de vloer op gelijke hoogte
ligt als den grond, is dit echter vaak vrij ge
makkelijk te bereiken. Wanneer ni. in de
deuren een muurtje van 1 meter hoogte
wordt aangebracht is het zeer wel mogelijk
wagens of auto's zoodanig voor te rijden,
dat de zakken óver dit muurtje op schouder
hoogte aangegeven kunnen worden. Hét
spreekt vanzelf, dat deze voorziening echter
alleen getroffen zal kunnen worden, indien
de verdere werkwijze dit mogelijk maakt en
men b.v. niet gewoon is auto's naar binnen
te rijden tot onder den takel enz.
Controleer de buitenmuur regelmatig, voor
al de onderkant en zorg dat deze controle
steeds mogelijk is door er nöch aan dç bin
nen- nöch aan de buitenzijde zakken of ma
terialen tegen te stapelen (zie ook punt A2).
Let vooral op de invoerleidingen van gas,
waterleidipg en electriciteit en sluit eventueele rioolafvoeren afdoende met stevig
gaas af. Maak gaten of scheuren zorgvuldig
dicht; liefst met cement, maar voor een
noodafsluiting kan vaak de bodem of de
zijkant van een kapotten emmer gebruikt
worden. Als er graafwerk van ratten gecon
stateerd wordt, breng dan over een diepte
van ongeveer 1 meter en een dikte van min
stens 60 cm een flinke hoeveelheid glas
scherven in den grond. Besla de onderkant
van de binnenzijde der muur, vooral in de
hoeken en op andere verdachte plaatsen,
maar liefst over de geheele lengte, met een
omgebogen reep blik of ander metaal, die
dan ook een deel van den vloerrand bedekt
(fig. 1). Neem voor keldervensters liefst
draadglas en slechts het strikt noodzakelijke
aantal tuimelramen, spijker de overige blij
vend dicht; beveilig de gesloten vensters
b.v. met kippengaas tegen breuk, maar
neem voor de te openen ramen een zwaarder
gaas, dat niet-uitneembaar is en de opening
over de volle lengte en breedte afsluit.
Behalve aan den onderrand moet de buiten
muur soms ook hoogerop beveiligd worden.
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Klimplanten, zooals klimop en wingerd,
moeten daarvoor verwijderd worden in de
buurt van vensters en zeker over een strook
van minstens 60 cm onder de dakgoot. Tegen
de zwarte rat is het dan bovendien nood
zakelijk aan begroeide muren vlak"onder de
dakgoot een plaatvormig scherm aan te
brengen, dat 20 cm uitsteekt (fig. 2); het
moet vrijwel horizontaal uitsteken en slechts

zoover laten uitboren, dat slechts smalte
verbindingsstukken overblijven; het vuil
verdwijnt dan gemakkelijker, wat de deur
ten goede komt.
In veel gevallen voldoet de U-balk aan de
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Fig. 3.
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Fig. 4.

Beveiliging onderrand, deur; doorsnede zij-aanzicht.

Fig. 1. Beveiliging grens buiten'
muur-vloer; doorsnede
zij-aanzicht.

Fig,. 2. Beveiliging dak
goot; doorsnede
zij-aanzicht.

even hellen om regenwater te laten afloopen. Op doorgangsplaatsen van regenpijpen
moet niet alleen het scherm precies passend
worden gesneden, maar bovendien moet hier
een aparte kraag om de pijp worden ge
maakt. De bevestiging, zoowel' van het
hoofdscherm als van dezen kraag, moet ge
beuren met steunen, die aan de óöve/izijde
aangrijpen. Het scherm kan zeer goed ge
maakt worden van gewapend carton (zgn.
„board"), dat, vooral als het eenige malen
geverfd wordt, jaren kan meegaan. Van boo
men, die dicht bij het gebouw staan, moeten
de takken, die in de buurt van het dak of van
de goot komen, worden gekapt.
De deuren, verdienen speciaal de aandacht,
omdat hiérbij niet alleen tusschen deur en
drempel maar ook aan den zijkant tusschen
deur en muur een„lek" kan ontstaan in een
overigens ratdicht gebouw; zelfs bij veel
moderne schuifdeuren treedt dit op. %
De besté afsluiting aan de onderzijde van
de deur wordt verkregen door het aanbren
gen van een metalen U-balk. Als dit gebeurt
met het open einde van de U naar boven (fig.
3), dan loopt de onderrand van de deur het
best in een iets wijdere U-balk, die als rail
dienst doet ; deze rail kan echter tevens een
vergaarbak zijn voor vuil en stóf; de deur
zal dan vaak hokken, ruwer behandeld
worden en minder goed sluiten. Dit ^wordt
voorkomen door het maken-van gaten in den
onderkant van de rail, wat vooral goed kan
gebeuren bij het bordes-pakhuis, omdat het
vuil dan vrij naar buiten kan vallen. Maak
deze gaten niet te klein! U kunt ze gerust
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onderzijde echter beter als ze met het open
einde naar beneden is aangebracht (fig. 4). De
deur behoeft dan niet over een gesloten balk
te loopen, maar er kan volstaan worden met
eenige metalen nokken, die aan de uiteinden
afgerond zijn (fig. 5); het benoodigde aantal

Fig. 5. Drempelnokken voor schuifdeur; bovenaanzicht.

0
is b.v. 3 of 5 per totale breedte van de beide
schuifdeurhelften, terwijl bij het kiezen der
onderlinge afstanden rekening gehouden
kan worden met de wielbreedte van wagens
of auto's. Goede resultaten zijn ook bekend
van tuimeldeuren met gewapenden onder

Fig. 6. Valdeur met drempellijst; doorsnede zij-aaneicht.

rand, die door eigen gewicht stevig sluiten
tegen een opstaande metalen of betonnen
rand of nokken (fig. 6).
Ook in oudere gebouwen, waar deze voor
zieningen ontbreken, zal voor een zoo goed
mogelijke afsluiting gezorgd moeten wor
den. Men bereikt dit door uit den drempel
met een metalen balk of cement eventueele
uithollingen te verwijderen en de onderrand

Fig. 7. Schuifdeur + muur met
verdikte sluitlijst; doorsnede
boven-aanzicht.

Fig. 8. Schuifdeur inet verdikte
zijrand 4- muur; doorsnede^
boven-aanzicht.

(en vaak ook de zijkanten) van de deur met
Wik of een ander metaal te beslaan, waar
door ze beter aansluit en tevens tegen af
knagen door ratten wordt beschermd.
Zooals gezegd, moet ook op de zijkanten van
de deuren speciaal worden gelet, wat vooral
geldt voor schuifdeuren, omdat hier vaak,
nadat de deuren gesloten zijn, gevaarlijke
kieren ontstaan tusschen deur en 'muren.
Het is niet voldoende hier dan een min of
meer zwaren, rechtopstaanden balk of stop
wig voor te plaatsen, die de ontstane opening
weer sluit; vooral omdat dit op den duur
wel eens wordt vergeten. Men moet daarom
een voorziening treffen, die automatisch
werkt als de deur wordt gesloten. Dit wordt
vaak gedaan door de sluitlijst op het muur
uiteinde iets meer te laten uitspringen (fig.
7), 5f door de zijkanten van de deuren aan
de binnenzijde van een verdikking te voor
zien, die bij het dichtdoen tegen de Sluitlijst
stuit (fig. 8). Dit gaat eenigen tijd -goed!
Maar als men den afstand tusschen deur en
muur met één balkje wil overwinnen, dan
moet het een vrij belangrijke dikte hebben.
En als hét hout van de deur dan iets trekt,
dan is de kans groot, dat ôf de deur gaat
klemmen tegen de verdikte sluitlijst, of het
balkje aan den deurzijkant vastloopt tegen
den muur. Men is dan gauw geneigd om het
balkje bij te schaven, maar dan gaat de
goede sluiting weer verloren. Bedenk daar
om, dat het beter is zoowèl op de sluitlijst
als aan de binnenzijde van den deurkant een
balkje van iets meer dan halve dikte te be
vestigen (fig. 9). Het aanloopen wordt dan
voorkomen omdat er nu voldoende speling
is en de sluiting is minstens zoo goed!
Behalve de hoofddeuren zijn in verschillende
pakhuizen nog kleinere deurtjes ; omdat ook
deze gevaar kunnen opleveren, vooral omdat
ze meestal niet regelmatig wórden-gebruikt,
moeten ze zonder meer worden dichtgemet
seld.
' Verkhoei het effect van de moeite, die U
deed, niet door onder in de deuf een „kat
tengat" open te laten! Een kat kan hooger
springen dan een rat; maak daarvarj ge
bruik door het kattengat op ongeveer 1 m
hoogte te maken. Als U het zoowel aan de

Fig. 9. Zoowel aan schuifdeur als
aan muur een verdikking;
doorsnede boven-aanzicht.

binnen- als aan de buitenzijde van een
springplankje (zooals voor het vlieggat van
een duiventil) voorziet, dan kan de,l^t on
gehinderd in en uit gaan (fig. 10).
Omdat vloeren van beton de allerbeste af
sluiting geven, zullen op den duur alle pak
huizen daarvan voorzien moeten worden.
Ook deze moeten echter regelmatig gecon
troleerd worden en scheuren, die ontstaan
zijn, moeten onmiddellijk met cement wor
den gedicht.
Maar voorloopig zal nog vaak met houten
vloeren gewerkt moeten worden, die niet
bestand zijit tegen een aanval van ratten.

Aan de beveiliging van den buitenmuur zal
dan bijzondere zorg besteed moeten worden.
Als echter de ratten kans hebben gezien
zich onder een houten vloer te nestelen, dan
is het onbegonnen werk om de gaten, die ze
maken, afdoende te sluiten; voortdurend
zullen nieuwe gaten ontstaan. In dat geval
moet men zorgen, dat met succes de directe
bestrijding (zie de punten B4 en 5) ingezet
kan worden. Maak dan een aantal openin
gen, waardoor vergif ingebracht kan worden
en waardoor katten en honden steeds ge
makkelijk onderden vloer kunnen komen.
Zorg tevens, dat onder den vloer voldoendè
ruimte is, zoodat zij hun werk goed kunnéh
doen ; ook in eventueele dwarsschotten on
der den vloer moeten openingen gemaakt

worden, opdat niet een bepaalde hoek on
bereikbaar blijft. Dit-geldt ook voor hctuten
vlonders, die soms' boven een betonnën of
een ouden, steenen vloer zijn aangebracht;
ook hieronder moeten honden en katten
vçijen toegang hebben en het is daarvoor
noodig, dat de ruimte onder de vlonders
minstens 25 cm hoog is; vlonders, die vlak
op den ondervloer liggen, moeten opgehoogd
worden.
Op de daken moet vooral gelet worden als
men met de zwarte rat te maken heeft, maar
bij lage gebouwen probeert ook de bruine
rat wel hierlangs binnen te komen. Ook hier
moeten dus alle gaten en kieren zorgvuldig
opgespoord en verzorgd worden. Bij golf
platen van eternit of metaal moeten de
gaten, die op de daklijst ontstaan, met
cement worden dichtgesmeerd; liet dicht
stoppen met resten van oude zakken enz. is
onvoldoende, want deze afsluiting kan wel
luchtdicht maar geenszins ratdicht zijn.
De bijgebouwen zooals paardenstallen, gara
ges en rommelschuurtjes trekken vaak rattep aan. Voor een afdoende bestrijding in
het hoofdgebouw is het echter noodzakelijk,
dat dit een afgerond geheel vormt. Het is
daarom ontoelaatbaar, dat er binnendoor
een verbinding is tusschen hoofdgebouw en
bijgebouwen; eventueele binnendeurtjes
moeten dan ook alle worden dichtgemetseld
en de bijgebouwen mogen slechts door een
'buitendeur bereikbaar zijn. Ook wanneer
een pakhuis uit een oud en een modern ge
deelte bestaat, moet men deze beide door
een zooveel mogelijk blijvende afsluiting
streng gescheiden houden.
A2. Orde en netheid.•
Een rat is een dier met een verborgen levens
wijze en daarom kan gezegd worden, dat hoe
minder schuilhoeken een pakhyis biedt, hoe
geringer de kans zal zijn, dat de ratten er
zich zullen „thuis" voelen. Orde en netheid
zijn dan ook van veel belang voor de be
strijding en wel in twee opzichten. Men kan
'er nl. mee bereiken, dat eenerzijds de ratten
geen nestelgelegenheid meer vinden, terwijl
anderzijds hun aanwezigheid direct opgeI merkt kan worden. Zorg daarom, dat zoo
wel in het pakhuis als in de onmiddellijke
nabijheid daarvan alle materiaal, dat onge
rechtigheden kan herbergen, gteeds zoo
spoedig mogelijk wordt opgeruimd; dus geen
versleten zakken in een vergeten hoekje van
het gebouw en geen opslag van hout enz.
tegen den buitenmuur. Want vanuit deze
dekking kunnen de ratten hun aanval be
ginnen of ongemerkt voortzetten.
Ook de stapeling van de opgeslagen voor

raden moet overzichtelijk zijn. Loopgangen
op regelmatige, niet te groote. afstanden
maken een contrôle tùsschen den voorraad
mogelijk, terwijl het gewenscht kan zijn ook
ónder den voorraad te kunnen controleeren
door zakkerï niet direct op den vloer te
stapelen, maar op vlonders op 25 à 30 cm
hoogte. Bedenk, dat dit niet .alleen voor ge
vulde, maat ook voor leege zakken geldt.
A3. Vallen m klemmen.
Hoewel hiermee ratten gedood kunnen wor
den (en dit punt dus onder dé directe be
strijding gerangschikt zou kunnen worden)
bespreken wij het met opzet hier. Vallen of
klemmen hebben namelijk nog een andere
en nuttiger beteekenis: ze kunnen dienst
doen als verklikkers, die ons door hun vang
sten de aanwezigheid van ratten melden.
Hiertoe moeten ze blijvend, het geheele jaar
door, worden uitgezet en moet men een
flink aantal tegelijk gebruiken (b.v. 15 à 20)
om zoodoende omtrent elk gedeelte van het
pakhuis ingelicht te zijn. Er worden vooral
twee types van vallen gebruikt, nl. klemmen
(b.v. de iets zwaardere uitvoering van de
bekende muizenval), waarbij de doodende
beugel door een veer wordt gedreven, en
vangkooien, waarin de dieren levend wor
den gevangen, doordat ze een brug omlaag
drukken waarna een valdeur door eigen ge
wicht sluit. Vangkooien gaan langer mee,
maar vèer-Vallen hebben het voordeel, dat
het niet noodzakelijk is er steeds lokaas op
te leggen. Ze kunnen zonder meer in ge
spannen toestand worden uitgezet, wat veel
arbeidsbesparing kan geven. De plaats moet
dan echter oordeelkundig gekozen worden.
Ratten vermijden open ruimtes en loopen
bij voorkeur dicht langs de muren. Plaats
dus dââr de /val en dan niet vlak voor de
opening, waardoor de ratten zouden kunnen
komen, maar op ongeveer 30 cm er vanaf.
Het kan goed zijn om de val eenigszins af té
schermen door er, schuin tegen den muur
steunend, b.v. een plankje over te plaatsen
(fig. 11). ^Controleer regelmatig of de uit-
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gezette vallen nog goed functionneeren.
Van de vangkooien is het model, dat aan
beide kanten een deur bezit, aan te bevelen.
De ratten zullen er namelijk gemakkelijker
in komen, omdat ze meestal tegenover een
ruimte, waarin ze een tweede opening zien
om door te ontsnappen, minder argwaan
hebben. Dit model zal daarom soms ook
zonder lokaas uitgezet kurinen worden.
Meestal zal de vangkooi, en zeker die met
één deur, echter van een geschikt lokaas
voorzien moeten worden. De val kan dan
eerst ongespannen worden gebruikt; pas als
men merkt, dat het lokaas wordt aangevre
ten, moet ze gesteld worden. Het lokaas
moet regelmatig worden ververscht, want
als het oud of beschimmeld is, zal geen rat
er zich door laten verschalken (zie voor
keuze van lokaas ook punt B4).
B. Direde bestrijding
B4. Vergiften.
Wanneer men hiermee werkt, is niet alleen
den aankoop van een goed vergif, maar ook
de keuze van het juiste lokaas van veel be
lang. We zullen daarom eerst hierover eenige
opmerkingen maken.
a. Als lokaas moet een stof gekozen worden,
die de ratten graag eten en die ze verder
niet gemakkelijk in de buurt kunnen aan
treffen; want verandering van spijs doet

eten. Bovendien is het gunstig als lokaas en
gifstof grondig dooreen gemengd kunnen
worden. Purée van gekookte aardappels is
een lokaas, dat in veel gevallen voldoet;
men kan er zoo noodig andere stoffen aan
toevoegen, die den smaak en den reuk be
ïnvloeden. Ook het vochtgehalte speelt een
rol; in een droog gebouw worden met een
sappig lokaas, zooals b.v. gemalen wortelen,
vaak goede resultaten bereikt. Het kan noo
dig zijn achtereenvolgens verschillende soor
ten lokaas (desnoods nog onvergiftigd) uit te
leggen om zoodoende vast te stellen welk
lokaas in Uw geval het best wordt opge
nomen. En pok als op deze manier een goed
lokaas werd gevonden, kan het gebeuren,
dat de ratten het na verloop van tijd als
gevaarlijk leeren herkennen en kan het goed
zijn weer eens op iets anders over te gaan.
Zorg, dat het lokaas steeds regelmatig ver
verscht wordt en in prima staat verkeert,
opdat het aantrekkelijker is dan het overi
gens, vaak volop, beschikbare voedsel.
b.' Bij het gebruiken van gifstoffen moet ge
zorgd worden, dat het gevaar voor de om
geving zooveel mogelijk wordt beperkt. Men
kan hiermee rekening houden bij de keuze
van het vergif, omdat de praeparaten, die
bereid zijn uit de zeeajuin (Scilla) uitslui
tend voor knaagdieren giftig zijn en practisch geen gevaar opleveren voor menschen,
huisdieren en vee. Ook de versehe, fijngesneden Scilla-bol geeft een goed en goedkoop
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Fig. 12, Het vouwen van
,.rattenpakjes"

middel; ze is echter tegenwoordig zeer moei waardoor artdere dieren niet, maar de ratten
lijk te krijgen. Voor de bestrijding van de wèl kunnen binnenkomen. Het verdient
aanbeveling de ratten eerst eenige dagen
bruine rat kan vrijwel altijd met Scilla wor
den volstaan. Men kan hierbij dan het beste aan de voederkist te wennen door er nietvergiftigd lokaas in te leggen. Zoodra blijkt,
als volgt te werk gaan : lokaas en gif worden
zeer grondig gemengd, b.v. in de verhouding dat dit wordt weggehaald, vervangt men het
3 op 1 ; afhankelijk van de giftigheid van het door vergiftigd lokaas.
De meeste rattenvergiften zijn'bij apothe
gebruikte praeparaat worden nu hoeveel
kers en drogisten verkrijgbaar. Omdat dit
heden vân 10 à 20 gram (afgestreken of volle
tegenwoordig wel'eens moeilijkheden geeft
eetlepel) verpakt in gewoon krantenpapier,
b.v. zooals is aangegeven in figuur 12 kan het soms beter zijn ze rechtstreeks bij
a-e. Deze pakjes worden dan uitgelegd . de grossiers te bestellen. De Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen geeft op aan
op die plaatsen, waar het veelvuldig voor
vrage steeds alle inlichtingen over goede
komen van ratten waarschijnlijk is. Leg ook
uit in de omgeving van het pakhuis en let
bestrijdingsmiddelen en de adressen,, waar
daarbij vooral op slootkanten en in grach ze te krijgen zijn. Vrijwel alle in den handel
ten en kanalen op ruimten achter de be
zijnde vergiften veroorzaken den dood van
schoeiing en onder bruggetjes; de pakjes
de ratten na 12 tot 48 uur, zoodat de dieren
moeten hier zooveel mogelijk in de aan gewoonlijk in een verborgen schuilhoek
wezige rattengaten worden gebracht. Na sterven. Wanneer men na het uitleggen niet
2 of 3 dagen controleert men de uitgelegde
talrijke doode ratten vindt, is dat daarom
nog geen bewijs, dat het vergif onvoldoende
pakjes. Het is dan gewenscht ze van die
plaatsen, waar ze niet werden aangevreten
werkte; het resultaat van de bestrijding kan
of weggesleept, over te brengen naar plaat pas op den duur blijken.
sen, waar dit wel het geval was. Het uitleg
gen moet worden voortgezet totdat alle pak
B5. Katten en honden.
jes verder onaangeroerd blijven.
Tegen de zwarte rat zullen vaak zwaar Katten en honden kunnen in sommige ge
dere vergiften gebruikt moeten worden.
vallen veel ratten opruimen en verstoren
bovendien de rust, die -deze noodig hebben
Men moet dan zorgen, dat het vergiftigde
Tfckaas niet door de ratten versleept kan
om zich ergens op hun gemak te voelen.
Hondep, waarvan vooral de gladharige foxworden; in dit geval moei het dus niet in
krantenpapier worden verpakt. Vooral bij * terrier geschikt is, gaan meestal, nadat de
vergiften, die in uitgezet drinkwater opge rat gedood is, direct op een volgend slacht
lost kunnen worden, is het gevaar van ver- offer over en verdelgen daarom vaak groosleepen afdoende ondervangen. Het is ech tere aantallen. Katten hebben het voordeel,
dat ze minder luidruchtig te werk gaan,
ter nu ook van belang, dat het lokaas niet
maar lang niet elke- kat kan een flinke rat
voor andere dieren bereikbaar is. Indien het
niet mogelijk is de plaatsen, waar uitgelegd
aan; men doet daarom goed om meerdere
katten tegelijk te houden.
zal worden, voor andere dieren af te sluiten,
Er werd reeds op gewezen, dat honden en
moet daarom steeds een zgn. „rattenkist"
katten hun werk slechts çlàn grondig kun
nen doen, wanneer ze alle schuilplaatsen van
ratten (ook onder vloeren, tusschen de voor
raden enz.) ongehinderd kunnen bereiken.
Na het uitleggen van vergif moeten ze echter
steeds daarvan verwijderd gehouden wor
den. Want zelfs als men met de ongevaar
lijke Scilla-praeparaten werkt, moet het niet
mogelijk zijn, dat deze worden aangevreten
vóórdat de ratten hiertoe de kans krijgen.
IV. MUIZEN

gebruikt worden (fig. 13) Iedere niet te
hooge kist kan hiervoor dienen. In twee
tegenover elkander liggende wanden zaagt
men een gat van ongeveer 5 cm hoogte,

Hoewel deze minder gevaarlijk zijn voor de
Volksgezondheid, kunnen zij een probleem
vormen door de groóte aantallen, waarin ze
voorkomen. Behalve door katten kan de be
strijding gebeuren met vallen. Men moet dan
echter niet wachten totdat de muizen tot

8
een plaag zijn geworden, maar het geheele
jaar door een flink aantal vallen zetten op
alle plaatseri, waar ie verwacht worden. Ook
hier geldt: zet de val niet vlak voor het
muizengat, maar op eenigen afstand er van
daan, terwijl het nuttig kan zijn van het gat
naar de val een „pad" van lokaas te maken.
Men moet dan zorgen, dat dit regel-matig
wordt ververscht en onmiddellijk wordt
aangevuld als' ervan wordt gevreten. Ook
vergiften kunnen toegepast worden. De
meeste muizenverdelgingsmiddelen komen
als „muizentarwe" in den handel. Ze zijn
alle op dezelfde wijze gekleurd om aan te
geven, dat het gebruikte graan in vergif is
gedrenkt; de werking is echter afhankelijk
van de gebruikte vergifsoort. Bedenk dus,
dat het uiterlijk niets zegt omtrent de kwali
teit van het product en neem bij voorkeur
een bekend praeparaat zooals b.v. Zelio-,
Talpan- of Lepitkorrels.
Tenslotte kan bestreden worden met een
bacterie-cultuur. Dit is een vloeistof, waarin
zich bacteriën bevinden, die een besmette
lijke ziekte onder de knaagdieren veroor
zaken. Ze worden ook tegen ratten gebruikt,
maar kunnen vooral tegen muizen'goede
resultaten geven. Gewoonlijk moet na onge• veer 3 weken een nabehandeling mét een
vergif volgen, om die dieren te dooden, die
voor de ziekte onvatbaar bleken. Voor de
toepassing van bacterie-praeparaten kan
men zich wenden tot de Ned. Ratin Maat
schappij, Hofwijkplein 32, Den Haag, terwijl
ze ook rechtstreeks verkrijgbaar zijn bij de
Rijksseruminrichting, Prof. Poelslaan, Rot
terdam-W.

V. CONCLUSIE
Iedere pakhuishouder moet er voor zorgen, dat '
alle maatregelen voor de rattenbestrijding
naar behooren zijn genomen. Dit kan ge
beuren aart de hand van de hierboven ge
geven aanwijzingen ; de Plantenziektenkundige Dienst is echter steeds bereid om nade
re voorlichting te geven en eventueele vra
gen te beantwoorden. De uitvoering van de '
verschillende maatregelen kan opgedragen
worden aan diegene van het pakhuispersoneel, die er het best „kijk op heeft", maar
het is noodzakelijk, dat met deze werkzaam
heden één aansprakelijk persoon i? belast.
Want dan alleen wordt het \yerk volgens
een bepaald plan opgezet, terwijl het boven
dien voor een soepele samenwerking noodig
is, dat ambtenaren voor voorlichting of in
spectie steeds in elk pakhuis iemand kunnen
aantreffen met wien zij deze kwesties kun
nen behandelen. Deze „rattenwacht" moet
dus o.m. :
nagaan welke bouwtechnische maatregelen
noodig zijn en deze bijhouden;
toezien op orde en netheid met het oog op
het verwijderen van schuilhoeken ;
doorlooperyl, maar vooral in het najaag
nauwkeurig letten op het optreden van
ratten en daarvoor regelmatig vallen zetten
en deze controleeren ;
zich op de hoogte stellen hoe in voorkomend
geval met vergiftigd lokaas gewerkt moet
worden.
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