Geestdrift
bij de gemeentelijke rattenbestrijders.
Animo voor een bepaald werk is een
belangrijke aanloop voor het noteren
van successen bij dat werk.
Dit ondervinden ook de gemeentelijke
rattenbestrijders. Op vele plaatsen reeds
verrichten zij, gesterkt door voorafgegane successen, uitstekend werk. Enkele
voorbeelden hiervan worden vermeld in
een rapport van één onzer controleurs
(tevens rattenspecialist).
In een gemeente in het zuiden van het
land werden door de gemeentelijke bestrijders reeds tal van moeilijke gevallen
tot een goed einde gebracht. In een
boerderij vond men na de bestrijding,
met zijn hulp uitgevoerd, 60 dode ratten.
Een andere boer, die hij bezocht, geloofde niet in de mogelijkheid van een
volkomen uitroeien van het ongedierte.
Hij had al voor ruim f 200,- bestrijdingsmiddelen gebruikt, terwijl de ratten
in de afgelopen winter voor eenzelfde
bedrag aan schade hadden gezorgd. Door
middel van cumarine wist de gemeentelijke bestrijder de zwarte boosdoeners
hier volledig op te ruimen.
Op een bedrijf in een andere gemeenUitleggen van vergiftigd lokaas tegen de bruine rat
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te, eveneens in het zuiden, hadden zwarte ratten al 7 jaar lang hun vernielzucht
botgevierd. De gemeentelijke bestrijders
legden hier torpedo's uit met het gevolg
dat de boer de morgen na de uitleg de
dode ratten met een bezem bij elkaar
had kunnen vegen. De cadavers lagen bij
tientallen in de koestal. De laatste tijd
wordt op dit bedrijf geen rat meer waargenomen.
Deze voorbeelden (elders in dit nummer vindt U nog een frappant staaltje
van wat initiatief en geestdrift kunnen
bereiken) mogen een argument te meer
zijn voor de stelling, dat een gemeentelijke rattenbestrijder in zijn gebied zeer
belangrijk werk kan verrichten.
Hij toch is in de gelegenheid rattenhaarden op te sporen en hij is het, die
door het zuiveren van enkele markante
rattenobjecteh, het vertrouwen van anderen zal weten te winnen.
Dit zal het aantal klachten doen toenemen, met als gevolg een radicalere opruiming van het ongedierte, hetgeen tenslotte een voordeel voor de gehele gemeente zal betekenen.

TER NAVOLGING
Voor f 110.- 150 boerderijen ratvrij

Vóór de winteractie tegen de bruine
rat, houden ambtenaren van de Plantenziektenkundige Dienst overal in het land
propaganda- en instructie-avonden,
Bij de opening van één dezer avonden
in november 1955 in de gemeente X
in het zuiden des lands, vertelde de administrateur van de dienst Gemeente-Werken aldaar, het volgende.
Door zijn dienst was in de zomer van
dat jaar bekend gemaakt dat men bij
overlast van ratten, dit aan GemeenteWerken kon opgeven. De gemeentelijke
rattenbestrijder zou dan zelf de bestrijding verzorgen,
Thans had deze bestrijder 150 boerderijen behandeld, waar, als gevolg van

de verdelging, ongeveer 500 dode ratten
waren gevonden.
Op verscheidene van deze boerderijen
had de eigenaar voorheen reeds f 40.à 50.- aan bestrijdingsmiddelen besteed,
echter zonder succes.
Nu had men voor de genoemde 150
boerderijen in totaal voor niet meer dan
f 110,- gif gebruikt.
Overal werden twee controle-bezoeken
afgelegd, nl. 7 en 14 dagen na de uitleg.
Deze methode leent zich o.i. zéer wel
voor navolging.
De opzichter Gemeente-Werken van
één der buurgemeenten tenmins~e zal,
naar aanleiding van een onderhoud met
de gemeentelijke bestrijder van X, de
daar gevolgde methode ook in zijn gemeente gaan toepassen,

Verloop van de streekacties
Zwarte rat 1955.
Ook in de zomer 1955 vonden in de
zg. gemengde gebieden (waar dus populaties bruine en zwarte ratten voorkomen) streekacties plaats tegen de zwarte
rat (huis- of dakrat).
Aan de hand van de terugontvangen
vragenlijsten, laten wij hier de resultaten
van deze acties volgen.
Het aantal deelnemende gemeenten
bedroeg 76 (in 1954: 64), als volgt over
de betrokken provincies verdeeld:
Noord-Brabant
43 (1954 : 30)
Limburg
18 (1954; 25)
Zeeland
5
Friesland
4
Gelderland
3
Overijse!
3

De hoeveelheid door de gemeenten
bestelde torpedo's (met zinkfosfide vergiftigde graankorrels) voor dèze campagne, lag aanmerkelijk hoger dan het
jaar daarvoor, nl. l 05.250 tegen 57 .780
in 1954.
In doorsnee werd de actie in de betrokken gemeenten met goed, soms met
zeer goed resultaat gehouden.
De enkele matige of slechte resultaten
worden in hoofdzaak geweten aan te gering belangstelling, voornamenlijk veroorzaakt door gebrek aan tijd bij <le
landbouwers in de zomermaanden.
Door enkele gemeenten werd daarom
de wens geuit, de actie een maand te
vervroegen, dus deze te houden begin
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