arbeidskrachten mede. Van deze campagne werd een afzonderlijk verslag ingediend.
In verband met de, bij de behandeling
van rattenklachten, geconstateerde bouwtechnische gebreken, werden aan de betrokken huiseigenaren 532 aanschrijvingen verzonden voor het treffen van voorzieningen ter ratwering. Afschriften van
deze aanschrijvingen werden ter kennisneming gezonden aan de Directeur van
het Gemeentelijk Bouw- en Woning-toezicht. De aanschrijvingen werden alleen
verzonden, indien van de zijde van de
Dienst met de betrokken eigenaar mondeling geen overeenkomst kon worden
bereikt. De noodzakelijke uitgravingen
voor het vaststellen van de gebreken in
de gevel onder het straatniveau werden
steeds verricht met de bijzondere medewerking van de afd. Bestratingen van
de Dienst der Publieke Werken.
D e zg. blok-bestrijding werd op bescheiden schaal ook dit jaar voortgezet.
Jn de loop van het jaar werd een brochure ontworpen, welke een paar dagen
vóórdat het betreffende blok onderhanden werd genomen, huis aan huis werd
verspreid om de bewoners voor te bereiden en hun medewerking in te roepen. In de praktijk bleek deze wijze van
werken zeer doeltreffend.
In totaal werden 51 blok-bestrijdingen
uitgevoerd. Uit de bevindingen voor elk
blok kon worden geconstateerd, dat de
aanwezigheid van rattenhaarden in elk
blok tot één of twee punten konden worden teruggebracht. Deze punten bleken
in alle gevallen levensmiddelenbedrijven
te zijn (slagerijen en bakkerijen). Deze
bedrijven werden onmiddellijk met Ci.1marine-middelen behandeld en gedurende vijf dagen onder controle gehouden.
Openingen in de gevels, straatverzakkingen en gebreken aan de riolering waren mede oorzaken van rattenoverlast
in een dergelijk blok. Jn enkele gevallen
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werden rattennesten aangetroffen, tegen
de gevel, direct onder de straattegel.
De bezetting van deze blokken met ratten bleek, afhankelijk van het stadsgedeelte, nogal te variëren, nl. van 10 tot
20%.
Voor de algemene bestrijding en tijdens de campagne werd uitsluitend gebruik gemaakt van scilla-producten als
verdelgingsmiddel. Deze middelen hebben
in de praktijk bewezen praktisch ongevaarlijk te zijn voor mens en huisdier,
terwijl hiermede toch behoorlijke resultaten werden verkregen. Een loods van
een oud-papierhandel, die uitsluitend
met scilla werd bewerkt, leverde praktisch 100% resultaat op. Ná opruiming
en bewerking van de oude voorraad
werden 60 cadavers gevonden, terwijl de
overlast tot het verleden behoorde.
Gedurende het laatste halfjaar werd
geen gebruik meer gemaakt van thallium,
terwijl steeds meer en intensiever met
cumarine-middelen werd gewerkt. De
prijzen van dit middel, die voorheen
tussen f. 7.- en f. 100.- per kg lagen, zijn thans zodanig gestabiliseerd,
dat de kosten geen beletsel meer zijn, om
dit middel op groter schaal te gebruiken.
De resultaten, hiermede verkregen, zijn
zeer bevredigend. Het is ons thans gelukt, bv. de parken vrijwel ratvrij te
krijgen, door de medewerking van de
afd. Beplantingen. Voor de uitzetting
worden als voorzorg onze zelf-ontworpen voerkistjes gebruikt. Het achtergedeelte van het Abattoir is door de Dienst
op deze wijze geheel vrij van ratten gemaakt.
Terugziende op het afgelopen jaar
mag worden geconcludeerd, dat de rattenstand in onze stad dit jaar een gevoelig verlies heeft geleden, hoewel waakzaamheid ook in de toekomst geboden
zal blijven.
G.B.

Rotterdam
vertelt
De Rotterdamse Ontsmettingsdienst
maakt voo~ de bestrijding van ratten in
de stad en omgeving in hoofdzaak gebruik van twee soorten vergif, t.w. cumarie-derivaten en scilla.
Cumarine-derivaten worden te Rotterdam op grote schaal met zeer veel succes toegepast; het is dan ook met enthousiasme dat wij het gebruik van deze
middelen aanbevelen. Hetgeen voorheen
niet mogelijk was, nl. het volledig uitroeien van een rattenbevolking in fabrieken, magazijnen, opslagplaatsen, varkensfokkerijen, boerderijen, enz. levert
thans weinig moeilijkheden meer op en
kan binnen 14 dagen worden bereikt.
Dit geschiedt dikwijls tot verwondering
van onze opdrachtgevers, die het resultaat nauwelijks kunnen geloven, aangezien zij soms geslachten lang met het
euvel van een rattenplaag te kampen
hebben gehad.
Naast het gebruik van het gif in een
strooipoeder verwerkt, kunnen wij het
gebruik van mengpoeder in lokaas,
meestal in de verhouding 19 lokaas : l
gif, dan ook warm aa nbevelen! Als
lokaas is haver bijzonder geschikt. Voordat men het giftige poeder met de haver
vermengt, maakt men de haverkorrels
enigszir.s kleverig met enkele druppels
slaolie, waardoor een goede hechting
wordt verkregen. Dit ]okaas-gifmengsel
voldoet in de praktijk uitstekend en
wordt door ons verkozen boven het
strooipoeder, o.m. omdat men van het
strooipoeder belangrijk grotere hoeveelheden nodig heeft dan bij de toepassing
van mengpoeder met lokaas; het is dan
ook duidelijk, dat de strooimethode kostbaarder is dan de mengmethode.

Rotter.lom. l~ijnhoven
[oio V.\!, V. Rollerrlnm

Een eerste eis bij het gebruik van
mengpoeder zowel als van strooipoeder,
is. dat men het gif op de juiste plaatsen
brengt. Bij de bestrijding van de zwarte
rat zal men het lokaas ook op de looppaden moeten brengen. Hiervoor maakt
de Ontsmettingsdienst gebruik van kistjes. die tegen balken. waar de ratten langs
lopen, worden gespijkerd. Deze kistjes
moeten regelmatig worden bijgevuld.
De ratten die het lokaas op hun looppaden vinden, nemen het graag op en
feit. dat zij er enige dagen achter elkaar
een hoeveelheid van moeten consumeren,
is geen bezwaar. Wanneer zij het eenmaal hebben genuttigd, komen zij er
steeds op terug. Op dit punt zijn ratten
te vergelijken met vogels die men dagelijks eten geeft.
Indien men het vergiftigde lokaas onbereikbaar moet neerleggen, bijv. in
kippenhokken, kan een bij de Ontsmettingsdienst in gebruik zijnd rattenvoerkistje worden aanbevolen (afb. 5). Waar
geen andere dieren aanwezig zijn, kan
met succes het door ons gebruikte gifvoer-voorraadkistje worden
gebruikt
(afb. 6).
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Afb. 5

Onze ervaring is, dat het vergiftigde
lokaas dikwijls door de ratten verkozen
wordt boven het in dezelfde omgeving
voorkomende, niet vergiftigde voedsel.
Zo zijn wij er bijv. in geslaagd om met
het havermengsel ratten te verdelgen in
een graansilobedrijf.
Wij achten het gebruik op enigszins
grote schaal van het haver-gifmengsel
volkomen verantwoord, aangezien het gevaar voor mensen en huisdieren slechts
aanwezig is, wanneer er verschillende dagen achtereen een zekere hoeveelheid
van wordt geconsumeerd. Haver is echter
weinig aanlokkelijk voor huisdieren, terwijl het ook voor kinderen niet attractief
is. Kippen kunnen er vrij veel van opnemen zonder nadelige gevolgen. Dit
neemt echter niet weg dat toch zo goed
mogelijk moet worden voorkomen dat
deze dieren de vergiftigde haver kunnen
opnemen. Voorts moet men het personeel, dat dagelijks met het gif omgaat,
op het gevaar wijzen.

zover in de eerste geplaatst, dat zich
boven op de pijpjes juist druppels vormen. Het op de juiste hoogte afstellen
geschiedt met een 4-tal vleugelmoerbouten. De afstand tussen de pijpjes en het
aantal pijpjes zijn afgesteld op de druppelpraktijk en de grootte van een boterham (ruim genomen). Door een boterham op de pijpjes te leggen krijgt men
een juiste dosering van het extract op
het brood. Dit toestel voldoet uitstekend:
de tijd voor het klaa rmaken van het
brood is tot een fractie van de eerst benodigde tijd teruggebracht.

Onze ervaring is, dat het succes met
cumarinepreparaten als giftig bestanddeel
in lokaas bij de rattenbestrijding voor
een groot deel berust op het feit, dat
ratten en muizen in het geheel geen vermoeden hebben, dat zij een of ander
verdacht middel hebben gegeten, zodat
zij elkaar ook niet waarschuwen. Zij
gaan door met het consumeren er van
zonder achterdochtig te worden. Het
komt dan ook dikwijls voor, dat wii
dode ratten aantreffen temidden van het
vergiftigde voedsel, hetgeen bij andere
bestrijdingsmiddelen meestal niet pleegt
voor te komen.
Aangezien het niet zonder bedenking
is om grote hoeveelheden van cumarine•
preparaten onder de bevolking te brengen, zijn wij bij onze jaarlijkse grote
rattencampagne, waarbij rattengif op
grote schaal aan het publiek wordt verstrekt, nog voor een groot deel aangewezen op het gebruik van scilla-preparaten.
Deze zijn een ieder bekend. Men kan
ze kant en klaar met lokaas gemengd
van diverse leveranciers betrekken in de
vorm van koekjes of truffels. De Rotterdamse Ontsmettingsdienst geeft echter
de voorkeur aan sciUa-extract gedruppeld op brood, dat elke dag, vers bereid,
wordt uitgelegd. Hiertoe wordt een hoeveelheid scilla-extract van 40- 60 gram
gebruikt per 800 gram brood. Dit druppelen is een zeer tijdrovend werk, zodat
men gezocht heeft naar een methode om
dit druppelen te ondervangen. Het in
afb. 7 weergegeven apparaat werd door
ondergetekende ontworpen en vervaardigd in de centrale werkplaatsen van de
Dienst. Het toestel bestaat uit een bak
waarin scilla-extract wordt uitgegoten.
In deze bak plaats men een tweede bak,
waarvan de bodem voorzien is van dunne
pijpjes. De vloeistof stijgt in deze dunne
pijpjes omhoog. D e tweede bak wordt

Wel wordt aanbevolen om het snijden
van het brood te verrichten met een snijmachine, teneinde de boterhammen zo
vlak mogelijk te krijgen. Het vergiftigde
brood wordt in blokjes gesneden en
daarna uitgelegd. Voorheen pakten wij
deze stukjes brood in krantenpapier,
doch het is gebleken, dat dit inpakken
geen invloed heeft op de opname van
het vergif. zodat wij er toe zijn overgegaan om ook dit tijdrovende werk achterwege te laten.

Afb. 7

Af!,. 6
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Met de twee hierboven behandelde
gifsoorten, waarbij de scillapreparaten,
hoewel noodzakelijk, toch beschouwd
moeten worden als belangrijk minder
effectief dan de cumarinepreparaten, zijn
wij een belangrijke stap vooruitgegaan
naar het uiteindelijke doel de mogelijkheid om de rattenbevolking voor 1OO'?ó
te verdelgen. Het is nu nog slechts een
kwestie van juiste organisatie en goede
voorlichting aan het publiek. Bij de
voorlichting aan het publiek staat het
ratvrij maken van stallen, enz. wel op
de eerste plaats, een onderwerp, dat in
dit tijdschrift van alle kanten is belicht.
Wij ontveinzen ons niet, dat wij, zowel
wat betreft het ratdicht maken als de
toepassing van de verdelgingsmiddelen,
voor een belangrijk deel zijn aangewezen
op de spontane medewerking van het publiek. Met vreugde kan men constateren,
dat de bereikte resultaten voor ons een
goede propaganda zijn.
Ontsmettingsdienst Rotterdam

J. A. Bot.

