door de pannen worden bedekt; de
schone panlat bv. steekt wel heel duidelijk af !
Op afb. 13 is de hier gevolgde werkwijze te zien:
Met een schrale specie (l op 4) is de
tweede pan op de binnenste spouwmuur
vastgemetseld. Door deze speciedam
wordt niet alleen ieder contact tussen
de ruimte in de kap en de spouw verhinderd, maar wordt ook de aansluiting
van het houten dakbeschot met de stenen muur beveiligd. Deze houten rand
zou namelijk een mooie gelegenheid aan
de ratten bieden zich een nieuwe toegangsweg naar de zolder te knagen !
De tweede barrière bevindt zich bij
de muurplaat die de spouw "afsluit"
(figuur 3, afb. 14).
Hier is een staalplaat van l O cm breed
op de muurplaat gespijkerd met een
overstek van ongeveer 4 cm. De zo gevormde holte is met schrale specie gevuld (fig. 4). In het overstek zijn spijkergaten in de staalplaat gemaakt waardoor losse spijkers gestoken worden nadat de specie is aangebracht. Deze spijkers zullen de cementrand op zijn plaats
houden, mocht deze willen los krimpen
(afb. 15).
De beschoten kap biedt nu nog onverminderd een prachtige nestgelegenheid voor de ratten, alleen .... ze kunnen er niet meer in of uit komen! Op
de zolder ligt 's winters een grote berg
losgestort graan, maar ...... ze kunnen
er niet meer bij !
Op ongeveer dezelfde wijze zijn de
andere bovengenoemde ruimten van elkaar afgesloten.
Het bereikte resultaat stemt hoopvol:
alleen in de hooischuur dacht de boer
nog wel een rat gemerkt te hebben,
maar helemaal zeker was hij er niet van.
En dat in een tijd van zeven maanden
na afloop van de ratweringswerkzaamheden.
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Wat heeft dat alles nu gekost?

Aan materialen ongeveer f. 65.-,
aan werkloon voor een metselaar ongeveer f. 200.-, totaal dus ongeveer
f. 265.-. Bij een gemiddeld aantal van
vijftig ratten en de eerder genoemd::!
cent per rat/ per dag, zouden de kosten
in anderhalf jaar terug zijn betaald, vernielingen aan de boerderij en persoonlijk ongemak voor het boerengezin, buiten beschouwing gelaten.
Daar komt nog bij dat de ratweringsmaatregelen ook op ander gebied van
waarde zijn. In dit geval was namelijk
de " brandmuur" als zodanig niet veel
waard.
Het kaphout van de schuur liep over
de brandmuur door in de kap van het
woongedeelte (afb. 16). Een brand in de
schuur zou via dit hout zeer gemakkelijk
kunnen overslaan op het woonhuis.
Door uit ratweringsoogpunt de muur
met een laag specie te verhogen tot
tegen de onderkant van de pannen,
(afb. 17) werd dit hout geheel ingemetseld, zodat het gevaar van overslaan van
brand tot een minimum is teruggebracht.
De laatste foto (afb. 18) laat nog een
ander gevaar zien van de aanwezigheid
van ratten. Door middel van een met
rubber geïsoleerde kabel is op de zolder
een electrisch verlichting aangelegd.
De ratten hebben de isolatie van de
kabel weggeknaagd tot op de blanke
draden. Was dit gebeurd onder een hoop
droge rommel, dan had er best een artikel in de krant kunnen staan: ,,Hedennacht is te X, een boerderij in de as
gelegd; de oorzaak van de brand is vermoedelijk kortsluiting geweest ...... "

Heb je het al gehoord?

En

nu een algemene actie om

de

zwarte rat u.it te roeien.
Als dit nummer van " Rat en Muis"
verschijnt begint het weer tijd te worden
om een algemene actie tegen de zwarte
rat te organiseren.
De zwarte rat komt in Nederland alleen maar binnenshuis voor, en daar dit
dier bovendien minder trekt dan de
bruine rat, is het, ook gezi,e n de ons
momenteel ter beschikking staande middelen , mogelijk om het dier praktisch
uit te roeien, mits de verdelging over een
gesloten gebied en systematisch wordt
uitgevoerd.
Daar nu verreweg de meeste gemeenten in de zwarte rat gebieden, vooral in
de provincie Noord-Brabant, beschikken
over een goed opgeleide gemeentelijke
rattenbestrijder, kan dus deze verdelgingsactie nu inderdaad goed worden
georganiseerd.
Het publiek in de zwarte rat gebieden moet worden opgewekt mede te
werken aan een algemene actie tegen
dit dier in de periode, waarin de schuren
nagenoeg leeg zijn, dus ongeveer in de
tweede helft Juni-eerste helft Juli. Er
is dan weinig voedsel voor de ratten be-

schikbaar en men kan in de lege schuren hun looppaden gemakkelijk vinden.
Hier worden in ruime mate de zg.
zwarte rat torpedo's aangebracht. Deze
torpedo's zijn kleine pakjes van krantenpapier waarin zich 3-4 gram graankorrels bevinden, vergiftigd op basis van
zinkfosfide.
Zinkfosfide is een zwaar vergif voor
alle levende wezens, dus moeten deze
torpedo's buiten het bereik van kinderen
en huisdieren worden gehouden. Als men
hiervoor zorgt kunnen deze torpèdo's
vrijwel zonder gevaar voor de zwarte rat
actie worden gebruikt.
De zwarte rat knaagt nl. een gaatje
in het papier, baalt de korrels er een
voor een uit en eet ze op, nagenoeg
zonder morsen.
Er moet echter aan worden gedacht
de torpedo's op de looppaden vast te
zetten met een spijkertje of punaise.
Anders gaat de rat er mee slepen en
weet men niet waar de torpedo's blijven,
waardoor er toch weer gevaar zou ontstaan voor kinderen en huisdieren.
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De bestrijding heeft alleen resultaat als
de torpedo's worden aangebracht op de
looppaden (herkenbaar aan de zwarte
vegen) of op de speelplaatsen van de
ratten.
Daar alleen vindt de rat ze en gaat
hij ervan eten. Willekeurig uitleggen
heeft in de regel geen zin; de rat vindt
ze niet of laat ze liggen.
De beste resultaten worden verkregen
indien de torpedo's huis aan huis worden
bezorgd en direct op aanwijzingen van
de bewoners op de juiste plaatsen worden
aangebracht. Hier ligt een taak voor de
gemeentelijke rattenspecialist. Hij vindt
hier een prachtige gelegenheid om zijn
organisatietalenten te tonen door een en
ander met behulp van vrijwilligers (bv.
jonge boeren) uit te voeren.
l 0-14 dagen na het uitleggen worden de resultaten gecontroleerd. Op alle
plaatsen waar dan nog ratten worden
waargenomen wordt haver, vergiftigd
met cumarine, uitgelegd. Om dit lokaas
t,e bereiden wordt eerste kwaliteit haver
(slechtere kwaliteiten worden door de
rat veel minder opgenomen) even vettig gemaakt met slaolie (nooit met minerale olie) en daarna gemengd met cumarine mengpoeder in de verhouding zoals
die op de verpakking is aangegeven.
Men moet ruime porties uitleggen,
geregeld de opname controleren en de
porties aanvullen totdat er niet meer van
wordt gegeten.
Dit kan soms vrij lang duren. De cumarinederivaten werken nl. langzaam
maar feilloos. Deze preparaten zijn op
den duur dodelijk voor alle warmbloedige wezens. Houdt dit lokaas dus eveneens buiten het bereik van kinderen en
huisdieren.
Een enkele dosis is meestal ongevaarlijk, een dagelijkse dosis echter is al in
kleine hoeveelheden op den duur dodelijk. Waarschuw dus steeds een dokter
als iemand cumarine heeft binnen gek regen en deel de geneesheer mede dat
deze cumarine een anticoagulant is.
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Er bestaat een uitstekend tegengif tegen cumarine-vergiftiging, mits dit tijdig
wordt toegediend.
Cumarine is ook voor de rat pas bij
geregelde opname dodelijk. Zorg dus dat
er altijd voldoende lokaas aanwezig is.
Ratten, ziek of gestorven door cumarine zijn op den duur dodelijk voor d•.e
dieren die er op azen. Katten mogen ze
dus ook ni,e t te pakken krijgen. Iedere
morgen en zo mogelijk iedere avond
moeten de varkenshokken op de aanwezigheid van zieke of dode ratten worden
gecontroleerd. Ook voor varkens heeft
de (vee)arts, mits tijdig gewaarschuwd,
een uitstekend tegengif. Deel ook hem
mede, dat het gif een anticoagulant is.
Als bij de controle blijkt, dat er nergens meer iets van de met cumarine vergiftigde haver wordt opgenomen, is, indien het lokaas goed en op de juiste
plaatsen is uitgelegd, de boerderij vrij
van zwarte ratten.
Op deze wijze is het mogelijk om de
zwarte rat uit te roeien. Maar de voorwaarde is dus :

met het telen van I ton graan heel
wat arbeid, moeite en kosten gemoeid zijn;
dat 100 zwarte ratten op een boerderij nog weinig opvallen;
dat naast de voedseldiefstal de ratten het rieten dak vernielen om van
andere kostbare verni,elingen niet
te spreken;
dat al deze schade en ergernis met
een klein beetje zorg en geduld en
enkele guldens aan materiaal te
voorkomen zijn.
Wij zagen boerderijen, waar na de
bestrijdingsactie 200, 300 en 500 ratten
werden gevonden.

Gemeentelijke ratten-bestrijders in de
zwarte rat gebieden:
eind Juni-begin Juli 1s het woord en
de daad aan U.
En de Plantenziektenkundige Di,enst
staat steeds achter U voor gratis advies!
Adressen waar zwarte rat-torpedo's
r1ereed ,v oor het gebruik, verkrijgbaar
zijn (in alfabetische volgorde):
N.V. Bogena, Westvest 33-35,
Schiedam.
Handelmaatschappij Denka te Voorthuizen.
Chemische Laboratorium Matador,
Jan v. Houtstraat 76-78, 's-Gravenhage.

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

Een goed georganiseerde systematische
bestriiding over een gesloten gebied en
een actieve gemeentelijke rattenbestrijder.

Tenslotte nog dit:
In het zwarte rat gebied in de provincie Groningen zijn, merkwaardiger
wijs, de ervaringen met zwarte rat-torpedo's minder gunstig. In deze streek
doet men het beste om de bestrijding
direct met cumarine-haver te beginnen,
onder leiding van de gemeentelijke ratten bestrijder.
Bedenk dat:
een zwarte rat minstens 25 gram
graan per dag opeet;
dat één rat per jaar dus 365x25 gr.
of wel ruim 9 kg graan voor zijn
rekening neemt;
dat J00 zwarte ratten dus bijna 1
ton graan verorberen;

.. .. . en dat is erg nodig!

