De strijd gaat weer ontbranden
Speciaal met het oog op de komende
landelijke bestrijdingsactie tegen de
bruine rat, wordt U ook het tweede
nummer van "Rat en Muis'' aangeboden.
Wij vestigen er echter Uw aandacht
op, dat regelmatige toezending voortaan alleen geschiedt aan de leiders
van de gemeentelijke rattenbestr/jding,
opgeleid door de Plantenziektenkundige Dienst, en aan die personen of
instanties, die te kennen geven op
geregelde toezending pr/is te stellen.
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Ook dit jaar zal, zoals reeds enige jaren
is geschied, weer een landelijke actie tegen
de bruine rat worden georganiseerd, nl. in
de weerk van 12- J 9 December. De gemeentelijke rattenspecialist zal daarbij een belangrijke rol spelen, want hij moet er voor
zorgen, dat de actie vlot verloopt en een
succes wordt. Hij is het die de bevolking
met raad en vooral daad terzijde moet
staan.
Laten wij verschillende punten eens nader bezien.
Doeltreffende organisatie is een eerste vereiste.
De praktijk heeft reeds bewezen, dat het
vergiftigde lokaas bij de mensen thuis moet
worden gebracht. Moet men het lokaas op
een centraal punt halen, dan komt er in de
regel van de actie weinig terecht. Of de afstand is te groot, àf men heeft geen tijd,

àf... (vult Uzelf maar in), allemaal redenen
waardoor het publiek het bestrijdingsmiddel niet in handen krijgt.
Men moet het dus zó organiseren, dat de
porties bij de mensen aan huis worden afgeleverd; beter nog: meteen op aanwijzing
van belanghebbenden worden uitgelegd.
Daartoe kan men het best de gemeente
verdelen in een aantal wijken en voor iedere
wijk een of meer rondbrengers (uitleggers)
inschakelen. De wijken kan men natuurlijk
zelf indelen, maar vaak krijgt men de beste
resultaten na overleg met dorps- of wijkorganisaties, zoals buurtverenigingen,
kaartclubjes enz. Zo zou in Brabant en
Limburg misschien medewerking kunnen
worden verkregen van de schuttersgilden.
Kan men deze organisaties voor de Streekactie interesseren, dan zal men gezamenlijk
de wijk-indeling kunnen verzorgen en zullen de leden in vele gevallen bereid zijn om
Het uitleggen van /okaasporties

AUTEURS R EC HT EN VOORBEHOUDEN

rat. In kleine kringen (bij besturen van verschillende verenigingen) kan de rattenspecialist deze propaganda wellicht zelf
verzorgen.
Voor grotere kring, dus voor algemene
propaganda, is de Plantenziektenkundige
Dienst bereid (op aanvrage) een voordracht
te houden met lichtbeelden en films, doch
daarvoor moeten aanvragen zo spoedig mogelijk worden ingediend (uiterlijk vóór
10 November). Voor het voldoen aan aanvragen ná deze datum, kan niet worden
ingestaan. Voorts kunnen, desgewenst, instructie-voordrachten voor uitleggers worden aangevraagd, die in de regel gecombineerd moeten worden met een propagandavoordracht op dezelfde dag. Aan de voordrachten zijn geen kosten verbonden, eventuele zaalhuur is voor rekening van de aanvrager. De aanvragen moeten liefst worden gedaan via burgemeester, gemeentesecretaris, gemeente-architect of directeur
van de desbetreffende dienst of afdeling.
De oude rat gaat op verkenning uit

in hun buurt de lokaasbrokjes rond te brengen en uit te leggen. Op deze wijze krijgt men
een hecht geheel en de mensen leren elkaar
kennen, zodat via persoonlijke relaties een
betere medewerking wordt verkregen.
Van zeer groot belang in overwegend
agrarische gemeenten, is het contact met en
de medewerking van de boerenbonden. Jn
vele gevallen zullen de jonge boeren bereid
zijn om dienst te doen als uitleggers.
Zonodig kan de burgemeester verzocht
worden een algemene oproep voor vrijwilligers te plaatsen.
Hierboven zijn enige suggesties gedaan;
vanzelfsprekend hangen andere mogelijkheden geheel af van de locale omstandigheden.

Affiches en folders

Daarnaast worden door de Plantenziektenkundige Dienst gratis gekleurde reclameplaten ter beschikking gesteld. De maten
van deze affiches zijn 60 x 85 cm. Een afbeelding van deze plaat vindt men op blz.
5. Wij verwachten ook hiervoor zo spoedig
mogelijk opgave van het aantal exemplaren,

dat U voor Uw gemeente denkt nodig te
hebben.
Tenslotte zijn nog gratis beschikbaar
folders voor huis aan huis verspreiding. De
buitenkant hiervan vertoont een verkleinde
kleurenreproductie van de affiche. In de
inhoud wordt gewezen op de noodzaak van
de rattenbestrijding en zijn voorts enige aanwijzingen voor het uitleggen van het lokaas
gegeven. Het aantal folders is echter beperkt,
wacht dus niet te lang met aanvragen!
Lokaas

Publiek en propaganda

Om medewerking te verkrijgen, is het
nodig de mensen te overtuigen van de
noodzaak van de bestrijding van de bruine
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Voor deze landelijke campagne worden
door de fabrikanten weer lokaasporties
gemaakt, kant en klaar voor het gebruik,
die dus wederom zonder meer kunnen wor-

den uitgelegd. De prijs is ook nu weerf 22,- per duizend, inclusief emballage en

franco bestemming. De lokaasporties moeten rechtstreeks bij de fabrikant worden
besteld, waarbij de Plantenziektenkundige
Dienst gaarne zo mogelijk een copie van de
bestelbrief wil ontvangen om een overzicht
te verkrijgen.
Hieronder volgen de adressen van de
fabrikanten:
Chemisch Laboratorium Antion, Plantage
Parklaan 18, Amsterdam
Bleys & Co, Lorentzkade 18, Leiden
Bogena N.V., Westvest 33-35, Schiedam
Chemisch Laboratorium Doramu, Hobbemastraat 26, Amsterdam
Fa Houtkamp en v. d. Hauten, Zuidsingel
35, Amersfoort
Chemisch Laboratorium Matador, Jan v.
Houtstraat 76-78, 's-Gravenhage
Chemisch Laboratorium Paratex, Amstel
95, Amsterdam
Chemisch Laboratorium Ramudo, Goudenregenstraat 163, 's-Gravenhage
Chemische l ndustrie "Schiedam", Lange
Haven 55, Schiedam.
De namen van de fabrikanten staan in
alfabetische volgorde, daar niet kan worden
geadviseerd welk merk in verband met de
samenstelling het beste voldoet. Dat hangt
nl. geheel af van de omstandigheden. Als
men tot nu toe met succes een bepaald
merk heeft gebruikt, is er geen bezwaar tegen ook nu weer hetzelfde merk te bestellen. Voldeed een bepaald merk niet, dan
kan men het met een ander proberen. Het
beste kan men in zo'n geval de benodigde
hoeveelheid over enige merken verdelen.
Het merk dat de beste resultaten geeft, kan
dan het volgende jaar weer worden besteld.
Vergif

Alle te gebruiken lokaasporties zijn bereid op basis van Scilla-extract. Dit wil zeggen, dat dit lokaas practisch ongevaarlijk is
behalve voor knaagdieren (dus o.a. konijnen); een en ander uiteraard alleen bij normaal gebruik. Als b.v. een varken een doos
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weldra volgen er meer

met 500 porties leeg eet, kan natuurlijk
niets worden gegarandeerd.
Waarschuw echter voor alle zekerheid
een dokter als U zou bemerken dat b.v.
een kind een of meer lokaasporties heeft geconsumeerd en deel de geneesheer mede, dat
het vergiftige bestanddeel Scilla-extract is.
Hoeveel lokaasporties?

Het is van zeer groot belang, dat reeds
de eerste keer een voldoend aantal lokaasporties wordt uitgelegd. De praktijk leert,
dat bij een tweede keer uitleggen van hetzelfde middel in hetzelfde object, de resultaten in het algemeen gering zijn. De hoeveelheid uit te leggen porties hangt natuurlijk af van het aantal aanwezige ratten, zodat moeilijk is aan te geven hoeveel lokaasporties moeten worden aangeschaft.
Gemiddeld echter kan men rekenen op
10-15 porties per woonhuis en 30-35 porties voor een niet te grote boerderij.
3

Nuttige wenken

Wijs de mensen er op dat het voor het
slagen van de actie noodzakelijk is, dat, als
de brokjes uitgelegd zijn, ander voedsel
voor de ratten onbereikbaar is. Kippenvoer
b.v. mag niet blijven liggen. Ook de voertroggen moeten zo goed mogelijk worden
schoongemaakt.
Het lokaas moet in ruime hoeveelheid
dicht bij de nestelplaatsen en waar mogelijk
in de holen worden uitgelegd.
Als ratten ziek worden van het vergif,
trachten zij hun holen of nesten op te zoeken om zich te verstoppen, daar zij anders
de kans lopen (hun weerstand is immers
verminderd) door soortgenoten of natuurlijke vijanden te worden afgemaakt. Men
zal daarom in het algemeen slechts weinig
dode ratten vinden. Het niet vinden van
dode ratten hoeft dus niet te betekenen, dat
de actie is mislukt.
Het is echter ook mogelijk, dat de brokjes verdwenen zijn, terwijl het aantal ratten
niet of weinig verminderd is. ]n dergelijke
gevallen blijkt vaak, dat de ratten het lokaas gehamsterd hebben. Dit heeft vooral
plaats als er veel ander voedsel aanwezig is.
Het vergiftigde lokaas, dat toch altijd enigszins een bijsmaak heeft, wordt dan bewaard voor slechtere dagen.
Denk aan de testrijding van de ratten op
vuilnisstortplaatsen en langs sloot- en kanaalkanten.
Ga na afloop van de actie persoonlijk het
resultaat na en rapporteer dit zo uitvoerig

mogelijk aan de P.D., zodat deze Dienst
een goed overzicht krijgt. Er kan dan overleg worden gepleegd over gevallen, waar de
actie niet is geslaagd om op die wijze te
komen tot maatregelen, die hierin verbetering kunnen brengen.
Zo het niet mogelijk is uitvoerig te rapporteren, vul dan de vragenlijst, die na
iedere actie aan de deelnemende gemeenten
wordt toegezonden, zo goed mogelijk in.
De objecten, waar weinig resultaat is behaald, moeten worden na behandeld. Dit zal
in de regel met een ander vergif moeten geschieden, b.v. met een cumarine-preparaat.
Tracht na de actie te bewerkstelligen, dat
men in huis of op het bedrijf de rommel,
die de ratten immers volop gelegenheid
geeft tot nestelen, opruimt en de gebouwen
controleert op ratdichtheid. Dit opruimen
moet echter nooit vóór een verdelgingsactie
geschieden, maar altijd daarna. Door het
opruimen nl. verontrust men de ratten,
die daardoor misschien wegtrekken, maar
in elk geval het uitgelegde lokaas veel moeilijker opnemen.
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En denk eraan...

dat de streekactiemiddelen, vervaardigd op
basis van Scilla-extract, alleen kunnen worden toegepast bij de bestrijding van de
bruine rat. De zwarte- of huisrat (ook wel
blauwe- of dakrat genoemd) weigert dit
vergif en kan hiermede dus niet worden
bestreden.
Wij wensen U wederom succes.

Waar de wil tot bestrijden aanwezig is,
Trekt de rat aan het kortste eind!
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