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Wij vestigen er Uw aandacht op, dat
regelmatige toezending alleen geschiedt aan de leiders van de gemeentelijke rattenbestrijding, opgeleid door
de Plantenziektenkundige Dienst, en
aan die personen of instanties, die te
kennen geven op geregelde toezending
prijs te stellen.
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Nu de slag tegen de bruine rat
weer begint
Bij de voorplaat: Kerkuil met veldmuis.

Daar in de periode van 11-18 December a.s. weer slag zal worden geleverd met de bruine rat, willen we
in dit verband hier nog enige toelichtingen en adviezen geven:
De periode van 11-18 December.

AUTEURSRECHTEN VOORBEHOUDEN

Door het voor December 1953 abnormale temperatuursverloop is de vraag
weer naar voren gekomen of December
moet worden aangehouden als maand
voor de actie. De mening kwam n.l. n~ar
voren dat Januari een meer geschikte
maand zou zijn. In Januari heeft men

een grotere kans op koude, waardoor
de ratten meer neiging zouden hebben
de woonkernen binnen te dringen en
daardoor gemakkelijker bereikbaar zouden zijn.
Inderdaad is Januari gemiddeld kouder
dan December. Het nadeel is echter dat
in deze maand ook de meeste kans bestaat op een vorstperiode. Bij de bestudering van de gedragingen van de bruine
rat blijkt, dat deze dieren bij vorst zoveel mogelijk in hun holen blijven. Daar
kruipt de hele familie zo dicht mogelijk
bij elkaar voor de warmte. Zij verlaten
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hun holen dan zo min mogelijk en bewegen zich weinig om energie te sparen,
waardoor zij dus weinig voedsel nodig
hebben. Het voedsel dat ze nog gebruiken wordt van de in de holen gehamsterde voorraden afgenomen. M.a.w. bij een
vorstperiode zijn de ratten traag en blijven zoveel mogelijk in hun holen, terwijl
ze voornamelijk leven van hun eigen
vo::,rraden. Dit betekent dus ook, dat zij
van de uitgelegde lokaasporties niet veel
zullen opnemen waardoor het resultaat
van de actie in het algemeen ver beneden
de verwachting zal blijven. Daarbij komt
nog, dat het zeer de vraag is of zij bevroren voedsel zullen opnemen. Aangezien de gemiddelde temperatuur in December 1953 abnormaal hoog was en in
voorgaande jaren de actie in Decemb'.!r
steeds succesvol is geweest, hebben wij
gemeend, dat het het beste is om voorlopig December als actiemaand aan te
houden.
Het verdelgingsmiddel.
Een andere vaak gestelde vraag is:
,,Waarom adviseert de Plantenziektenkundige Dienst voor de actie nqoit het
gebruik van cumarine preparaten?"
Bij een actie als deze, waaraan iedereen zo goed mogelijk moet meedoen, is
het om redenen van psychologische aard
noodzakelijk, dat het publiek zo spoedig
mogelijk resultaten ziet. D.w.z. zo snel
mogelijk na de uitleg van het vergiftigde
lokaas moet men de dode ratten vinden,
liefst binnen de omtrek van een meter
van de plaats waar het lokaas werd uitgezet. M.a.w. het gif moet acuut werken.
Nu kennen we verschillende vergiften,
die dit ideaal zeer nabij komen. Zii hebben echter het grote nadeel dat de:Z:e vergiften eveneens in kleine dosis acuut dodelijk zijn voor mens en huisdier. Daarom zijn zij voor een algemene actie, die
in hoofdzaak door leken wordt uitg•'.! voerd, niet bruikbaar. Gezocht werd dus
naar een vereif dat voldoende snel
werkt maar toch niet al te gevaarlijk is
voor mens en huisdier. Dit werd ge-
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vonden in het scilla-extract. Het scillaextract werkt iets minder snel maar toch
nog zo dat b.v. de dag, na het uitleggen
van de lokaasporties, de dode ratten
kunnen worden gevonden. Dit product
heeft het voordeel dat het bij normaal
gebruik en met de nodige voorzorgen
uitgelegd, weinig gevaarlijk is voor andere dieren dan knaagdieren.
De c~marioe preparaten werken, mits
goed toegepast, feilloos maar langzaam.
Eerst na 2 of 3 dagen vallen de eerste
slachtoffers bij de ratten. Bovendien is
een eenmalige opname van cumarine preparaten, ook in grote dosis, in het algemeen onvoldoende om de ratten te doden.
Hieruit volgt dus het tweede nadeel
van het gebruik van cumarine preparaten: een eenmalige ujtleg is onvoldoende;
het lokaas moet enige dagen achter elkaar worden uitgelegd. Zó lang totdat
geen cpname meer plaats heeft. Waar
het al moeilijk genoeg is om het publiek
zo ver te krijgen, dat het met de nodige
voorzorg éénmaal lokaas uitlegt, zal men
inzien dat cumarine-preparaten voor een
algemene actie uit praktische overwegingen ongeschikt zijn.
Hetzelfde geldt voor strooipoeders op
basis van cumarine. Het duurt te lang
voor men resultaten ziet. Bovendien geven deze poeders alleen een goed resultaat bij een technisch juiste toepassing.
Deze technische kennis is bij het publiek
in het algemeen niet aanwezig en daarom leidt het 3ebruik van deze preparaten
vaak tot teleurstellingen. Daarbij komt
nog dat de meeste van deze strooipoeders niet overal bruikbaar ziin, b.v. buitenshui s en op vochtige plaat~en. Behalve
nog enige andere nadelen zi_in strooipoeders ook vrij kostbaar in gebruik.
Het advies van de Plantenziektenkundige
Dienst luidt dus:
l e. gebruik bij de actie geen lokaas
met als vergifbasis cumarine.

•
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......dus, Mijne Heren, wij moeten die ratten verdelgen!

2e. leg de eerste keer een ruim aantal scillablokjes uit, zodat men er
zeker van is, dat alle ratten rustig een of meer blokjes kunnen
consumeren zonder er om te behoeven te vechten. Hier geldt:
"De eerste klap is een daalder
waard". Een tweede uitleg levert
als regel teleurstelling op. Zie
hiervoor het artikel over de gewenning aan scilla-extract elders
in dit nummer.
3e. gebruik bij de nabehandeling in
die objecten, waar de eerste uitleg
van scilla onvoldoende resultaat
heeft opgeleverd, lokaas vermengd
met cumarine-mengpoeder en
zorg dat dit geregeld wordt aangevuld, zodat de ratten ste'eds
lokaas ter beschikking hebben.

Voer de werking van het vergif
is het noodzakelijk dat de dieren
gedurende een aantal dagen vergif opnemen. Laat het lokaas liggen totdat er gedurende enige
dagen niet meer van wordt gegeten. U bent de ratten dan voor
100 % kwijt.
Als lokaas voldoet in de meeste
gevallen haver, even bevochtigd
met slaolie om het mengpoeder
te doen hechten. Ook kan vis
en vleesafval (milt, longen) worden gebrukt om de ratten te lokken.
De scilla-blokjes zijn bij juist gebruik
weinig gevaarlijk voor andere knaagdieren. Juist gebruik wil zeggen, dat men
er dus zo goed mogelijk voor moet zorgen, dat geen andere dieren dan ratten
van de blokjes kunnen eten. Een enkel
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blokje zal voor mens en huisdieren, afgezien van individuele gevoeligheid, weinig gevaar opleveren. Meer blokjes tegelijk kunnen wel gevaarlijk zijn.
Laat de enveloppen met grotere hoeveelheden blokjes dus niet slingeren.
Als zo'n pakket door een varken, koe
of kalf wordt geconsumeerd kan dit dodelijk zijn.
Waarschuw voor alle zekerheid in elk
geval onmiddellijk een dokter wanneer
een kind een blokje heeft opgegeten. Men
kan nooit weten. Waarschuw direct de
veearts indien een huisdier van de blokjes heeft gegeten.
De gemeentelijke rattenbestrijder kan
bij de organisatie laten zien wat hij waard
is. Het beste is om de gemeente in wijken of buurten te verdelen,
Tracht de medewerking van de buurtof wijkvereniging te verkrijgen voor het
uitleggen van de blokjes. Verzoek ook
de landbouworganisaties om medewerking. Het is van het grootste belang dat
de lokaasporties huis aan huis worden
bezorgd en door de rondbrengers meteen worden uitgelegd op aanwijzing van
de bewoner of gebruiker van de gebouwen. Anders verdwijnen er te veel Jokaasporties in de vuilnisbak. Laat de lok-

aasporties in elk geval thuisbezorgen, ook
als U niet voldoende mensen ter beschikking hebt om ze meteen te laten uitleggen. Worden de lokaasporties niet thuisbezorgd, maar op een centrale plaats beschikbaar gesteld, dan zal de actie heel
vaak een teleurstelling worden.
In de desbetreffende circulaire aan de
Heren Burgemeesters of aan de gemeentelijke · Dienst belast met de rattenbestrijding is bekend gemaakt dat als
steun voor Uw werk affiches, folders
voor huis aan huis verspreiding en
schriftelijke instructies voor uitleggers
gratis op aanvraag beschikbaar zijn bij
de Plantenziektenkundige Dienst te
Wageningen. Voorts verzorgt deze
Dienst gratis instructie- en propagandavoordrachten aan de hand van lichtbeelden en een film. Dit aanbod geldt
ook voor U, mits de aanvraag geschiedt
via de Burgemeester, Uw Chef of het
bestuur van de locale
organisatie(s).
Toon Uw organisatietalenten bij de
voorbereiding van deze actie, die gevoerd wordt onder het motto:
VOOR RATTEN GEEN GENADE.
Veel succes!

Bruine ratten en scilla
Het is een bekend feit, dat bij een
deskundige uitleg van lokaas met scilla-eX;traot de eerste keer meestal uitstekend resultaat wordt verkregen. Gaat
men echter door met het uitleggen van
"scilla-lokaas" om het eventuele restant
van de rattenbevolking te verdelgen,
dan ve~dwijnt vaak wel een deel van de
uitgelegde lokaasporties, maar van een
vermindering van het aantal ratten bemerkt men weinig.
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Daar scilla-extract hier te lande toch
nog algemeen wordt gebruikt als rattenverdelgingsmiddel, was het de moeite
waard een en ander nader te onderzoeken. Het doel van het onderzoek was
na te gaan of er bij de ratten een
gewenning aan het scilla-extract optreedt, waardoor dus de dieren bestand
worden tegen de werking van het gif,
dan wel of het gif wordt geweigerd.

Voor een oriënterende proef in het
Laboratorium van de Plantenziektenkundige Dienst, werden 38 mannelijke
ratten gebruikt. Het waren nakomelingen van het in het wild gevangen
ouders (zg. ,,eigen-kweek" dieren). De
dieren werden ieder apart in een kooi
gezet (zie afbeelding) en gevoerd met
1,5 g seilla-brood waardoor naar onze
berekeningen ca 50% van de dieren
zou sterven. Bij de eerste toediening
werd het lokaas zeer goed opgenomen
(gemiddeld ca 80% van de aangeboden
hoeveelheid) en er stierven 13 van de
38 dieren, terwijl de overigen, op enkele uitzonderingen na, ziek werden .
Daarna kregen de dieren gedurende 14
dagen de tijd om zich te herstellen. Zij
kregen in deze periode het normale laboratoriumvoeder toegediend. Na deze periode werd voor een tweede keer 1,5 g
scilla-brood gevoerd, waarbij negen
van de overgebleven 25 dieren stierven.

Van een derde gift scilla-brood, weer
14 dagen later, werd heel weinig meer
gegeten, zodat er geen dieren stierven.
Vijf dagen later werd gewoon onvergiftigd
brood gevoerd. Hiervan werd niets opgenomen. Van een volgende gift van
1,5 g scilla-brood werd gemiddeld ca
de helft opgenomen, waardoor nog drie
dieren stierven. Van de vijfde gift scillabrood werd wat meer opgenomen, doch
hierdoor stierven geen dieren, hetgeen
te verklaren is, daar nu alleen de sterkste dieren waren overgebleven. Het
normale
laboratoriumvoeder
werd
steeds goed opgenomen.
Nu werd een portie laboratoriumvoer, vergiftigd met scilla-extract, aangeboden. Dit werd door alle dieren voor
bijna 100% opgenomen; er gingen er
echter geen meer dood. Een laatste gift
scilla-brood werd weer slecht opgenomen.
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