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..
. Op zoek naar rattenkeutels

ONDERZOEKSRESULTATEN EN OPROEP

Afgelopen augustus verscheen in veel landelijke media een oproep aan het grote publiek om keutels van wilde bruine ratten
aan te leveren bij de Universiteit van Wageningen. Door middel
van het DNA in deze keutels is het mogelijk om te zien of de
ratten resistent zijn geworden tegen rodenticiden. Resistentie
wil zeggen dat het ongedierte bestand is tegen de werkzame
stoffen in bestrijdingsmiddelen. Dit komt doordat de resistente
ratten een erfelijke eigenschap hebben die ervoor zorgt dat het
gif bij hen niet meer werkt. Als er teveel ratten met een dergelijke eigenschap zijn, is het gebruik van gangbare bestrijdingsmiddelen nutteloos geworden. Ook veel bestrijdingsbedrijven
hebben inmiddels keutels ingestuurd, waarvoor dank!
De eerste voorlopige onderzoeksresultaten laten het beeld zien
dat resistente ratten in grote delen van het oosten en zuiden van
Nederland voorkomen. Maar ook in het midden van het land,
en in Rotterdam zijn resistente ratten aangetroffen (zie afbeelding: Groene postcodegebieden = (nog) geen resistente ratten
aangetroffen, maar alleen gevoelige. Blauwe postcodegebieden
= zowel resistente als gevoelige ratten. Rode postcodegebieden
= uitsluitend resistente ratten aangetroffen).

dr. Bastiaan Meerburg, Wageningen UR Livestock Research
t.a.v. Dr. Theo van der Lee
Postbus 167
6700 AD Wageningen

Het einde van het jaar nadert maar bruine rattenkeutels kunnen, verpakt in een plastic zakje, nog tot het einde van dit jaar
worden ingestuurd, naar het volgende adres:

Vermeld hierbij ook duidelijk de postcode waarop de keutels
door u zijn aangetroffen. Bij voorbaat dank! Bezoek voor meer
informatie ook de website: www.bruinerat.nl
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