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!
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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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juni. Daar dit de medewerking aan de
c&mpagne in vele plaatsen wellicht zal
verbeteren, zal met deze wens voor de
actie 1956 zeker rekening worden gehouden.
Voor het niet-deelnemen in 1955 werden redenen opgegeven, variërend tussen:
"weinig of geen klachten" en: ,,geringe
belangstelling bij bevolking of landbouworganisatie".
Geen scilla tegen zwarte rat !
Uit de beantwoording van de vragenlijsten is komen vast te staan, dat verscheidene gemeenten de zwarte rat trachten te verdelgen met scilla-preparaten.
Nogmaals leggen wij er de nadruk op,
dat deze preparaten alleen kunnen wordèn gebruikt tegen de bruine rat en dat
de zwarte rat nagenoeg geen scilla opneemt.
Voorts is gebleken, dat de torpedo's
nog te vaak door de inwoners moeten
worden afgehaald.

In gemeenten, waar de noodzaak van
een regelmatige verdelging door alle belanghebbenden wordt ingezien, zal deze
methode wellicht minder hezwaarlijk zijn.
De praktijk heeft echter duidelijk bewezen (en uitlatingen van tal van gemeenten kunnen dit bevestigen), dat die
methode in gebieden waar een actie nog
geen "gemeen goed" is, het resultaat der
campagne merkbaar beinvloedt, in ongunstige zin wel te verstaan.
Het ideaal, in het bijzonder voor agrarisch georiënteerde gebieden, blijft dus:
het formeren van een uit vrijwillige jonge boeren bestaande kern, die de uitleg
van het gif bij de belanghebbenden zelf
verzorgt.
Teneinde de belangstelling ook voor
de zwarte rat-actie nog meer op te voeren, zal getracht worden voor de zomercampagne van dit jaar voor de gemeenten gratis propaganda-materiaal (affiches
en folders) beschikbaar te stellen.
Gunstig woelratbiotoop in. een cultuurgebied

Iets over de schade en de bestrijding van de
woelrat in het bloemencentrum Aalsmeer.
De woelrat wordt in Aalsmeer "zwarte
rat" genoemd. De eigenlijke zwarte rat
komt hier niet voor, maar de woelrat
zoveel te meer.
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Aalsmeer bestaat uit twee totaal verschillende gebieden, n.l. het oudste gedeelte of het z.g. ,,bovenland" en het
poldergebied. Op het bovenland bestaande uit veengrond, vindt men de
trekheesters- en potplantenbedrijven. Bijna alle bedrijven zijn omgeven door water
en vormen meest eilandjes. Een groot
deel bestaat hier dus uit water.
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In de polder bestaat de bodem uit
lichte klei. Hier vindt men de bedrijven
waar de rozen en anjers in kassen worden geteeld. Hier bevinden zich behalve
de poldersloten (tochten) alleen maar
smalle zijsloten voor de ontwatering.
Vooral bij de seringencultuur, die een
oppervlakte van ruim l 00 ha beslaat,
wordt veel schade aangericht, doordat
de wortels worden afgevreten. Ook van
Prunus triloba sneuvelen ieder seizoen
een groot aantal planten, evenals van de
chrysanten. De laatsten worden boven de
grond doorgeknaagd en dan meestal
weggesleept.

Het is wel voorgekomen, dat in een
week enkele bedden, die pas waren uitgeplant, geheel waren vernield.
Behalve in bovengenoemde culturen
wordt soms schade ondervonden in rozen- en anjerkassen. Over het algemeen
is de schade in deze laatste culturen
minder groot. De schade is hier meestal
direct te zien en de oppervlakte per bedrijf is kleiner in vergelijking met de
seringencultuur. De rozen- en anjerkassen liggen bij het bedrijf en worden praktisch dagelijks gecontroleerd.
Om een beeld te krijgen van de schade
in Aalsmeer, hebben wij in 1953 een
enquête gehouden, waarbij de formulieren aan alle bedrijven in Aalsmeer werden toegestuurd.

De volgende vragen moesten worden
beantwoord:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Op hoeveel schat U de schade in
geld?
In welke gewassen hebt U schade
ondervonden?
Is de schade groter dan in voorgaande jaren?
Wordt er op Uw bedrijf iets gedaan
aan de bestrijding?
Waarmee wordt dit gedaan? Yangkorven, klemmen of i.d.?
Heeft U hiervan resultaat?
Hoeveel vangkorven zijn er bij U
aanwezig?
Aard van het bedrijf?
Bovenland of polder?
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