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Uit de praktijk
Aan de Directeur van de
P/ante11ziektenkundige Dienst

Jl'ist lJ dat . ..

Akkrum, 30 December 1952
M.H.,

bij een landbouwer in Vorden in één nacht 140 kuikens door bruine
ratten werden vermoord?

Nu de streekactie van de rattenbestrijding weer achter de rug is, meen ik
goed te doen U enige van mijn ervaringen tijdens die actie opgedaan, te moeten
geven. Als leider van de actie in de gemeente Utingeradeel, ben ik persoonlijk
nog al veel met boerderijen in contact gekomen; elke boer die varkens of kippen
houdt, heeft practisch ook met ratten te doen.
Er zijn er evenwel bij die het zelf niet weten, vandaar dat ik me voorgenomen
had het in een dergelijk geval zelf te onderzoeken, en menigmaal ontdekte ik
sporen van ratten op plaatsen waar zij er zogenaamd niet wa ren. Uit de nasporingen die ik thans nog doe blijkt dat er hier in de gemeente veel slachtoffers
onder de ratten zijn gevallen, de ...... blokjes zijn mij best bevallen. In de
boterfabriek heb ik ook ...... gebruikt vermengd met verse kaaswrongel; er
zijn drie dode ratten tegelijk in een kaasvaatje gevonden. Ook op verschillende
boerderijen zijn de ratten verdwenen. Jammer is het echter dat niet elke gemeente
de rattenbestrijding intensief aanpakt. Ik kreeg een man bij me uit een buurgemeente, die onder de ratten zat, hij vroeg om een paar blokjes. Ik deelde hem
mede dat hij dan bij zijn gemeentebestuur moest zijn, doch volgens hem deed
men er daar niet aan. Ook een buurgemeente hier was niet op de goede weg,
men stelde wel vergif ter beschikking, doch men moest het zelf maar halen
tegen betaling. Zo kwam ik bij een boer op de grens van de gemeente die geen
ratten had, maar zijn buurman naast hem in de andere gemeente zat er flink
in; ik heb ze daar behoorlijk uitgeroeid, om te voorkomen dat ze naar ons
over zouden lopen.
Ook ben ik overeengekomen met ons gemeentebestuur een nabestrijding te
houden ; dit evenwel tegen betaling der gemaakte onkosten. Het is mij verder
opgevallen, dat er nogal veel boeren zijn die een middel gebruiken, hun aangeboden door de C.A.F., waar de ratten dan door moeten lopen. Op mijn vraag
of zij daar veel succes mee hadden, kreeg ik vaak een ontkennend antwoord.
Toch is het vermengd met haver of iets dergelijks goed, gezien de proef die Uw
ambtenaar hier bij een boer genomen heeft; de ratten zijn daar totaal opgeruimd.
Zie hier mijn ervaringen.
Ik hoop dat ik U met dit schrijven van nut heb kunnen zijn.

bru ine ratten niet alleen kuikens doch ook kippen. biggen en jonge kalveren aanvallen en doden?
deze ratten zelfs de oli fanten in één van onze dierentuinen niet met r ust
konden laten en de poten van deze reuzen aanknaagden?
zwarte ratten (ook huis- of dakratten genoemd) ook eieren eten, zoals
bleek te Amsterdam, waar in een bedrijf per nacht 10 à 20 eieren vernietigd werden door zwarte ratten?
in een grossierderij in het zuiden des lands de jaarlijkse schade, door
zwarte ratten toegebracht, werd geschat op f 600,-?
door een Coöp. Landbouwvereniging in Gelderland de jaarlijkse schade,
door zwarte ratten en muizen toegebracht aan zakken in de opslagplaats
(alleen stopkosten !) werd geraamd op f 2000,-?
één der grote havenbedrijven in het westen van het land de totale schade
door zwarte ratten taxeerde op f 5000,- per jaar?
korenmijten vlak na de oogst veel ratten of muizen kunnen herbergen?
veldmuizen op een fruitbedrijf in Limburg plm. 300 appelbomen totaal
vernielden?

Hoogachtend,
H.
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