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ONGEDIERTEBEHEERSING MET KENNIS VAN
ZAKEN VOORKOMT ONBEHEERSBARE SITUATIES
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In het assortiment aan rodenticiden of ratten- en muizenvergif is de laatste maanden heel
wat gewijzigd. Dit als gevolg van een vernieuwing, en dus herevaluatie, van de producttoelatingen volgens de Europese verordening 528/2012 betreffende het op de markt aanbieden en gebruiken van biociden. Daarnaast zijn de betrokken actieve stoffen sinds 1 maart
van dit jaar ingedeeld als reprotoxisch (schadelijk voor de voortplanting). Hierdoor wijzigde er heel wat voor de gebruikers van deze middelen.
– Stein De Meulemeester, Bayer Environmental Science
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Door de gewijzigde wetgeving is het
aangewezen om het etiket of de gebruiksaanwijzing aandachtiger te lezen.
De diverse lokazen die we gebruiken voor
het verdelgen van ratten en muizen
bevatten anticoagulantia, middelen die
bloedstolling tegengaan. Ook worden dit
wel eens anti-vitamine K-middelen
genoemd, omdat ze een effect hebben op
het vitamine K-proces in het lichaam. Dat
maakt dat vitamine K1 het tegengif is van
alle hedendaagse rattengiften. De werkingswijze van alle anticoagulantia is
ongeveer dezelfde. Ze verstoren de
synthese van de stollingsfactoren, wat
resulteert in bloedingen met de dood tot
gevolg.

Verschillende generaties
Deze anti-vitamine K-middelen kunnen
ook worden ingedeeld in verschillende
generaties. Figuur 1 geeft de historiek
weer. Tot de eerste generatie anticoagulantia behoort coumatetralyl. Dit is
ondertussen de enige actieve stof uit
deze generatie die nog in België is toegelaten. De handelsnaam is Racumin Foam,
een unieke schuimformulering die ervoor
zorgt dat het product aan de vacht kleeft.
Hierdoor wordt het door het knaagdier
opgenomen wanneer het zijn vacht
reinigt. Coumatetralyl is minder persistent dan de andere anticoagulantia en
geeft minder risico op secundaire vergiftiging, met name voor de predators van
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deze knaagdieren. Op deze manier biedt
dit middel een toegevoegde waarde in
een geïntegreerde ongediertebestrijding
met nog andere bestrijdingsmiddelen.
Het moet niet verplicht gebruikt worden
in een voerdoos, wat wel geldt bij de
andere lokazen. Racumin Foam mag
alleen binnen worden gebruikt en op
plaatsen die niet toegankelijk zijn voor
kinderen of niet-doeldiersoorten (bijvoorbeeld afgesloten kabelroutes, subconstructies van elektrische apparaten of
hoogspanningskasten, holtes in muren
en schotten).
Tot de tweede generatie behoren difenacoum, bromadialone, brodifacoum,
flocoumafen en difethialon. Deze groep
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eerste generatie

Chlorophacinon (50 ppm)
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Figuur 1 Geschiedenis van de anticoagulantia - Bron: Bayer Environmental Science
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Tabel 1 Kenmerken van de meest voorkomende knaagdieren in België

Huismuis (Mus musculus)

Zwarte rat (Rattus rattus)

Noorse rat, gewone rat, bruine rat

Huismuis

Scheepsrat, zwarte rat

Volwassen gewicht (g)

320

15

200

Lengte lichaam (mm)

220-260

60-90

180-230

Staart (mm)

160-200

90-100

180-240

20

3

12

Levenscyclus (maanden)

9-18

9-12

9-12

Resistentie

Nestgrootte (nakomelingen)

8-10

5-6

6-10

Knaagdierenpopulaties worden al meer
dan 50 jaar onder controle gehouden
door het gebruik van anticoagulantia en
deze methode heeft zijn effectiviteit reeds
bewezen. Maar het onoordeelkundige
gebruik van deze middelen heeft geleid
tot de ontwikkeling van resistentie bij
deze knaagdiersoorten (bruine rat – Rattus norvegicus, zwarte rat – Rattus rattus,
huismuis – Mus musculus). Bij het optreden van resistentie kan men meestal een
link maken met de aanwezigheid van
krachtvoeder met hoge gehaltes aan
vitamine K3 en het onoordeelkundig en
aanhoudend gebruik van een verkeerde
soort rodenticiden. Enkel de resistente
bruine rat is in kaart gebracht omdat
hieromtrent ook data werd verzameld
(figuur 2).
De weerstand tegen het rattengif wordt
gekenmerkt door het vermogen van
individuen binnen een knaagdierpopulatie
om zich gedurende meerdere weken te
voeden met anticoagulantialokaas. Indien
je merkt dat je continu lokaas voedert, is
dit niet altijd te wijten aan resistentie. Het
kan ook worden veroorzaakt door te
weinig lokaas of immigratie (nieuwe
populatie). Zodra deze alternatieven zijn
geëlimineerd, is de kans groot dat de
oorzaak van de voortgezette voedingsactiviteit resistentie tegen antibloedstolling
is. Indien je twijfelt bestaat er een check-

6

4-6

Uitwerpselen (mm)

er

Bruine rat (Rattus norvegicus)
Gewone namen

Bo

wordt ook meestal gebruikt in de hedendaagse ongediertebestrijding op landbouwbedrijven. De middelen uit de tweede generatie zijn meer acuut toxisch dan
die van de eerste generatie. Bromadialone en difenacoum zijn de oudste verbindingen van deze generatie, de drie krachtigste zijn brodifacoum, flocoumafen en
difethialon. Bromadialone heeft chemische en biologische effecten die vergelijkbaar zijn met difenacoum. Beide
kwamen op de markt in de jaren 70.
Ondanks dat bromadialone behoort tot de
anticoagulantia van de tweede generatie,
zijn weerstandsproblemen aangetroffen
in sommige knaagdierpopulaties. Maar
dit middel is effectief tegen bepaalde
knaagdierstammen die resistent zijn
geworden tegen andere anticoagulantia
van de eerste generatie. De tweede
generatie anticoagulantia, zoals brodifacoum, flocoumafen en difethialon,
hebben een belangrijke rol bij de controle
van ratten en muizen die een bepaalde
resistentie hebben opgebouwd tegen de
actieve stoffen van de eerste generatie en
tegen bromadialone en difenacoum.

Aantal nesten per jaar

3-6
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Lees het etiket of de
bijsluiter aandachtig en
neem de nodige persoonlijke
beschermingsmiddelen
in acht.

list die kan worden gebruikt of kunnen de
uitwerpselen worden onderzocht. Diagnostic rodents is een service voor de
analyse van uitwerpselen, die reeds wordt
aangeboden in Frankrijk. Dit biedt je de
mogelijkheid om aan de hand van uitwerpselen de soort, de aanwezige pathogenen en eventuele opgebouwde resistentie in kaart te brengen. Op basis
daarvan wordt een gepersonaliseerd
advies uitgeschreven.
Een succesvolle ongediertebeheersing
begint echter met kennis van zaken. De
bestrijder moet een Integrated Pest
Management-programma opmaken. Dit
is een wettelijke verplichting: ‘Het product mag uitsluitend worden gebruikt als
onderdeel van een geïntegreerd plaagbe-

strijdingssysteem (IPM)’. Dit omvat een
aantal praktische elementen zoals een
analyse, een protocol en een evaluatie.
Die manier van werken is fundamenteel
bij het voorkomen van de ontwikkeling
van resistentie tegen anticoagulantia. De
persoon die de IPM toepast, moet voldoende geschoold, bekwaam en idealiter
gekwalificeerd zijn volgens de vereiste
normen. In sommige landen is het wettelijk vereist dat personen die rodenticiden toepassen, zowel opgeleid als gekwalificeerd zijn volgens nationale
normen. Zelfs als dergelijke nationale
normen niet zijn vastgelegd, is het een
etiketvereiste van die rodenticiden die zijn
goedgekeurd en verkocht voor professioneel gebruik, dat de gebruiker is opgeleid
en voldoende kennis heeft om deze
middelen toe te passen.

Wijzigende wetgeving
Op Europees niveau is beslist dat alle
anticoagulantia reprotoxisch zijn. Er is
een SCL (Specific Concentration Limit)
vastgelegd die bepaalt dat rodenticiden
ingedeeld worden als reprotoxisch indien
het gehalte actieve stof 30 ppm of meer
is. De reprotoxindeling heeft weinig
impact op de gebruiker. De grootste
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Figuur 2 Verspreiding in Vlaanderen van populaties van de bruine rat met resistentie tegen
anticoagulantia. Rood is resistent, blauw is gevoelig - Bron: RRAC
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aangewezen om geregeld te wisselen van
actieve stof en een eerder niet veel
gebruikte actieve stof aan te wenden.
Een laatste aandachtspunt is het type van
lokaas. Er bestaan losse granen, pasta’s
en blokken als formuleringstypes. Telkens dien je ook de kwaliteit van de
grondstof en de kwaliteit van de formulering in acht te nemen om het gewenste
resultaat te bekomen. Voor buitengebruik
met sterk wisselende relatieve vochtigheden kan er best gekozen worden voor
blokjes en eventueel ook pasta. Losse
granen verliezen afhankelijk van hun
hardheid vlug hun kwaliteit. Je moet ze
zeer regelmatig verversen, ook als ze
niet opgenomen werden. Ratten en

er

tie zal het bijvoorbeeld mogelijk zijn om
het gebruik van producten uit het gesloten circuit in de verschillende economische sectoren in kaart te brengen, of om
de verkopers en de gebruikers te bereiken in het kader van sensibilisatieacties,
gebruiksaanbevelingen, specifieke opleidingen … Tot slot zal de FOD een totaalbeeld krijgen van de verkoop, de aankoop
en het gebruik van deze biociden met een
hoog gezondheidsrisico in België.
De rodenticiden ingedeeld in het open
circuit zijn niet aan deze verplichtingen
onderworpen. Maar ze kunnen ook nog
worden voorbehouden voor professionele
gebruikers. Met name door de verpakkingsgrootte zal het brede publiek enkel
toegang hebben tot verpakkingen van
maximaal 300 gram. Op deze manier
kan men voorkomen dat door onoordeelkundig gebruik resistenties in de
hand worden gewerkt en dat onbeheersbare situaties ontstaan.
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impact is dat de producten niet meer
door amateurs mogen gebruikt worden.
De rodenticiden die hoger zijn geconcentreerd zullen anders worden geclassificeerd (H360D, kan het ongeboren kind
schaden) en worden opgenomen in het
gesloten circuit. Je kan dit vergelijken
met het onderscheid tussen gewasbeschermingsmiddelen voor professionelen
en amateurs.
Ten gevolge van deze wijziging worden de
toelatingsakte, veiligheidsfiche en etiketten aangepast. Om deze reden is het
belangrijk deze aandachtig te lezen en de
nodige persoonlijke beschermingsmiddelen in acht te nemen.
De nieuwe grenswaarde voor deze indeling is 30 ppm of 0,003% aan actieve stof.
Zowel de eerste als de tweede generatie
lokazen op de Belgische markt hadden
tot voor kort een hogere concentratie op
één na, namelijk deze met difethialon.
Difethialon werd in de tweede helft van de
jaren 80 op de markt gebracht en is de
meest recente actieve stof en de enige
die aan een concentratie van 25 ppm
werd op de markt gebracht. Deze werd
ook even doeltreffend ervaren als middelen met een concentratie aan 50 ppm
brodifacoum en flocoumafen. Ook zijn er
geen resistente populaties gekend tegen
difethialon waardoor het perfect past in
een antiresistentieprogramma. En aangezien de concentratie van dit product
minder dan 30 ppm is, wordt het opgenomen in het open circuit biociden. Hou er
rekening mee dat er nog enkele uitzonderingen zijn waardoor dit product anders
kan worden ingedeeld.
Een deel van de rodenticiden wordt
voortaan opgenomen in het gesloten
circuit voor biociden. Als een product is
ingedeeld in het gesloten circuit op basis
van zijn classificatie, dan zal dit niet voor
het grote publiek op de markt mogen
komen. Deze biociden houden een hoog
gezondheidsrisico in. Men moet ook op
de hoogte zijn van de regels inzake
opslag, gebruik, verwijdering en van de
maatregelen die moeten worden genomen bij ongevallen of intoxicaties. Deze
biociden zijn in principe voorbehouden
voor professionele gebruikers. Men moet
beschikken over de nodige kennis en
voldoen aan een aantal verplichtingen die
zijn opgenomen in de toelatingsakte
afgeleverd door het ministerie van Volksgezondheid (www.circuitbiociden.be). Zo
zal iedereen die producten heeft aangekocht van het gesloten circuit zich voor
het einde van elk kalenderjaar moeten
registreren. Door de verkregen informa-

Lokaaskeuze
Het gebruik van een lokaas wordt
bepaald door de toelatingsakte. Je
keuze zal voortaan ook door de
gebruiksaanwijzing worden beïnvloed. Kies bij voorkeur voor actieve
stoffen met een lage LD50-waarde
en een hoge dodingsgraad, zelfs bij
weinig opname. Dat verzekert je
ervan dat ook ratten of muizen
sterven, die slechts één hap van
het lokaas opnamen bij het doorkruisen van de voerbakjes. Het is
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WIST JE DAT …

• een vrouwelijke rat en
haar nakomelingen 200
0
ratten per jaar kunnen
produceren?
• een vrouwelijke muis
en
haar nakomelingen 15.
000 muizen
per jaar kunnen produ
ceren?
• één rat elk jaar 15.000
uitwerpselen en 6 liter urine pro
duceert? Ze
verliest ook 300.000 ha
ren.
• één muis 30.000 uitwe
rpselen en 1
liter urine per jaar pro
duceert?
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Het tegengif van alle hedendaagse rattengiften is Vitamine K1. Contacteer bij
accidentele opname toch eerst het antigifcentrum: 070 245 245
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We kennen ondertussen allemaal de
redenen waarom muizen en ratten beter
geweerd kunnen worden. Permanente
aanwezigheid van voeder kan op korte
termijn een ware explosie van de populatie teweegbrengen. De bovenste en
onderste snijtanden van knaagdieren
groeien levenslang door. Deze tanden
worden gebruikt voor het knagen of
snijden en zijn essentieel voor deze
dieren bij het zoeken naar voedsel en het
bereiken van de toegang tot voedselplaatsen en onderdak. Knaagdieren moeten

kennisvereisten minstens even belangrijk
zodat het lokaas op de juiste wijze wordt
gebruikt, in beveiligde lokaasstations
wordt geplaatst en dat de toegang tot
lokaas wordt beperkt om ongewenste
risico’s te verminderen.
Voor een succesvolle bestrijding van een
acute besmetting, is het belangrijk te
weten of je met muizen of ratten te doen
hebt. Een blik op de uitwerpselen kan
hier het antwoord op geven. Muizenkeutels zijn ongeveer 3-6 mm lang, die van
ratten zijn 12-20 mm lang (tabel 1). Met
dit gegeven kan het juiste lokaas en de
juiste bestrijdingsmethode worden
toegepast. n
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Beter voorkomen dan genezen

constant knagen om hun snijtanden op
een beheersbare lengte te houden. Zo
zijn ze in staat om materialen door te
knagen zoals kunststofbuizen en elektrische bedrading. Daardoor kunnen ze
aanzienlijke schade veroorzaken.
Knaagdieren zijn ook dragers en overbrengers van ziekten zoals de ziekte van
Weil (leptospirose) en salmonella. Het is
duidelijk bewezen dat de pest (varkenspest, vogelpest, ziekte van Aujeszky) in
heel Europa werd verspreid door ratten.
Op een landbouwbedrijf vormen knaagdieren een ernstige bedreiging als hele
populaties de kans krijgen zich te vermeerderen in voedsel- en veevoederopslagplaatsen. Knaagdieren eten en
beschadigen niet alleen de opgeslagen
producten, maar ze verontreinigen die
ook met hun urine en uitwerpselen.
Besmet voedsel of dierenvoeder kan
ziektes overdragen naar zowel mens als
vee. Met de kosten die hiermee gepaard
gaan wordt niet altijd rekening gehouden
bij de aankoop en keuze van lokaas.
Naast het zorgen voor een goed knaagdierbestrijdingsprogramma zijn de
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muizen zijn zeer kieskeurig. Ze laten zich
enkel verleiden door zeer attractief
lokaas. De aantrekkelijkheid wordt bepaald door de natuurlijke kwaliteit van de
grondstoffen en niet door het toevoegen
van allerlei aroma’s. Beperkt in het begin
de uitgelegde hoeveelheid. Dat zal het
slagingspercentage van je bestrijding
uitermate verhogen. Zo ligt er steeds
goed lokaas ter beschikking en wordt het
ongedierte verleid om af te wijken van het
gangbaar eetpatroon.
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VPF OPTIMAL®: Uw topper in voederverbruik en groei!
VPF PREMIUM®: Dé bodybuilder in uw stal!
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