RECTIFICATIE

Uit de praktijk

Zo hoort het nièt

Toen één der gemeentelijke rattenbestrijders in zijn rayon een opgegeven
adres bezocht, waar last van bruine ratten werd ondervonden, trof hij in een
vertrek een gevulde open vuilnisemmer
aan.
Op zijn vraag aan de hewoonst{ r of
ze uit liefhebberij ratten fokte, kreeg hij
nuchter ten aanwoord: ,,di,e beesten moeten toch óók leven".

Uit vrees voor vergiftiging van de
varkens heeft hij toen het poeder uit de
varkenshokken verwijderd.
Dit was een verstandige boer. Het
gevaar is nl. zeer reeël dat varkens,
vooral jongere dieren , die gedurende langere tijd sporen van cumarine binnen
krijgen, hieraan sterven.
Wij kunnen hi,eraan nog eens de ernstige waarschuwing vastknopen:
1.

gebruik geen strooipoeder, als er
kans bestaat dat dit door de ratten
in de varkenshokken wordt gelopen.

2.

Verwijder, bij gebruik van een
cumarine-middel, onverwijld dode
ratten!

En zo ook niet

Iemand, bij wie een respectabele
bruine rat-familie op genoeglijke wijze
met de varkens samenhokte, besloot
aan dit euvel radicaal een einde te
maken.
Hij kocht enkele bussen ..... .... .
(strooipoeder) en deponeerde de inhoud
daarvan in de varkenshokken.

Te laat!

In het voorjaar 1953 had een boer
in Noord-Brabant bij het uitdorsen van
het laatste graan, in zijn kleine boerderij
197 ratten doodgeslagen.

Daar speciaal varkens voor cumarinemiddelen (waartoe ook . . . . . . . . . . behoort) zeer gevoelig zijn, moet in zo'n
geval toch in alle ernst de vraag worden
gesteld of men mèt de ratten ook de
varkens wil opruimen.

De laatste have r was bijna geheel
door de ratten opgevreten. De schade
bedroeg ruim f 200.

Maar zó ....

Steeds weer kuikenroof

Eén onzer ambt, naren bezocht iemand
die had geklaagd over schad,e door bruine
ratten bij kippen en varkens.

Uit verscheidene delen van het land
bereikten ons de laatste maanden weer
klachten over het brutale optreden van
bruine ratt,en in kuikenfokkerijen.

De gedupeerde had in de varkensstal
strooipoeder gebruikt.
De volgende dag vond hij bij de controle in de voerbakken der varkens afdrukken van rattenpoten.
46

In het artikel "Het aantal gemeentelijke rattenbestrijders groeit!" in het vorige nummer van ons blad, komt de volgende zinsnede voor:
,,Welke invloed de aanwezigheid van een goede specialist t.a.v. de rattenbestrijding kan uitoefenen, wordt treffend weergegeven door de uitlating, voorkomende 09 de vragenlijst "landelijke actie bruine rat 1953" van de gemeente
Utingeradeel. Wij verwijzen hiervoor naar de rubriek "Uit de Praktijk".
Het is echter bij deze verwijzing gebleven, daar de bedoelde uitlating per abuis
verstek liet gaan.
,,Als hoofdleider fungeerde de heer ............ , die eertijds bij de Plantenziektenkundige Dienst in 09leiding was voor rattenverdelger. De heer ....... .
interesseert zich bijzonder voor het rattenv, rdelgingswerk en daardoor heeft hij
juist veel succes. De ingezetenen weten dat en wanneer ze een rat bemerken.
wordt . . . . . . . . . . direct gewaarschuwd, die onmiddellijk de strijd tegen de rat
opneemt.
Eigenlijk speelt de grote acti,e op zich zelf niet de grootste rol. Hoewel goede
resultaten merkbaar waren, is de oorzaak van de aanwezigheid van weinig ratten
het feit, dat in deze gemeente de bestrijding regelmatig geschi,edt. Ook bij zomerdag vindt die bestrijding plaats".
(w.g.) De Burgemeester van Utingeradeel.

PROMOTIE OP PROEFSCHRIFT OVER WOELRAT
Op 7 Juli 1954 promoveerde de h, er A. van Wijngaarden, die sinds enkele
jaren aan onze Dienst is verbonden, aan de Rijksuniversiteit te Leiden, tot doctor
in de wis- en natuurkunde op proe'schrift: ,,Biologie en bestrijding van de woelrat
in Nederland".
Dit rijk geillusireerdf, 148 blz. grote proefschrift is tevens als Mededeling no.
123 bij de Plantenziekten kundige Dienst versch.'.!nen onder de titel "Biologie en
bestrijding van de woelrat, A rvicola ter rest ris terrestris (L.) in Nederland. De prijs
bedraagt .f 4.50.

De verliezen in één nacht aan jonge
hennen en kuikens varieerden van 70
tot 160 stuks.
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