Plantenziektenkur.dige Dienst gehouden.
Voor elk der vier kerkdorpen en hun
omgeving werd een comtté \'an actie ingesteld, terwijl aan het hoofd van elk
comité een leider werd gekozen. In onderling overleg werd de strijd voorbereid,
welke voorlopig zou bestaan in het uitleggen van scilla-koekjes (circa f 22.per duizend). Men wierf in organisatorisch verband medewerkers aan, die vervolgens ten aanzien van de strijd de nodi~2 voorlichting ontvingen.
De bevolking werd door middel van
circulaires en folders (welke huis- aan
huis werden verspreid) en door middd
van de pers, van de actie nog nader op
de hoogte gesteld. Op ledenvergaderingen
van verschillende verenigingen werd de
actie nog eens besproken, zodat de
bruine rat (gelukkig in figuurlijke zin)
dra op veler lippen lag.
Elk dorpscomité vergaderde met zijn
medewerkers, waarbij elk kerkdorpelijk
bestrijdingsgebied op doelmatige wijze
werd ingedeeld in kringetjes. Elke medewerker belastte zich met de zorg voor
een kringetje. Indien daarin bv. gelegen
waren 10 boerderijen, stelde hij zich
van de mate waarin en de plaatsen alwaar zich daar ratten zouden bevinden,
zo goed mogelijk op de hoogte, om vervolgens ten opzichte van het uitleggen
der scilla--koekjes (zg. lokaas-porties) in
het daarvoor gekozen tijdvak aanwijzingen te geven of zich met dat uitleggeen zelf te belasten.
De scilla-koekjes werden door middel
van de comité-leiders in het bezit van de
medewerkers gesteld, nadat van tevoren
in onderling overleg beraamd was, hoe-

veel bestrijdingsmateriaal vermoedelijk
benodigd zou zijn.
.... en prima resultaten.

De bij deze actie behaalde resultaten
waren denderend. Een landbouwer toonde na een uitleg van lokaas-porties op
zijn boerderij glorieus 300 dode ratten,
bij welk getal nog in aanmerking moeten
genomen worden de ratten, die in het
verborgene het leven lieten en dus onvindbaar waren en dat zullen er niet
weinige zijn geweest.
Van een andere landbouwer, wiens
boerderij aanmerkelijk door ratten was
bezocht, is het bekend dat sedert de
bestrijdingsactie door middel van scilla,
daar thans geen rat meer wordt waargenomen.
En zo zouden tal van voorbeelden
kunnen worden genoemd, welke erop
wijzen, dat de bestrijdingsactie wel buitengewoon slaagde.
Geen wonder, dat men over deze resultaten allerwege enthousiast werd.
Uiteraard zullen bij een actie door
middel van scilla-koekjes verschillende
exemplaren van het ongedierte de dans
ontspringen. Een rat is slim en als hij
rasgenoten bij het gebruik van de hem
bekend geworden koekjes zag sneuvelen,
zal hij daaruit de les hebben geput, zich
van het gebruik dier koekjes te onthouden. Dergelijke exemplaren zullen dan
(zoals ook hier zal geschieden) door het
aanwenden van een bepaald vergif (cumarine heeft men daartoe hier verkozen)
moeten worden uitgeroeid. En dan kan
de strijd voor honderd procent slagen.
Eerste vereiste !

geheel op behoorlijke · wijze en zoveel
· mogelijk gelijktijdig aan de bestrijdingsactie deelneemt, hetgeen tot dusver helaas niet gebeurde.
Indien nl. in een bepaald streekgedeelte de strijd doelmatig wordt gevoerd,
<loch in een aangrenzend gebied hetzelfde niet geschiedt, zullen vandaaruit de

Rattenbestrijders, wat zqn
Uw ervaringen?
Zo af en toe, en dan nog zeer speciaal
vlak na de landelijke actie tegen de bruine rat, vernemen we enkele bijzonderheden uit een gemeente over het werk
van de rattenbestrijder.
Daarna zwijgt dit korps helaas in alle
toonaarden, 'n paar uitzonderingen daargelaten.
Het blad "Rat en Muis" is in de
eerste plaats bedoeld als een contact
tussen de gemeenten en onze Dienst en
kan uit dit oogpunt bezien zeer zeker
ook als spreekbuis fungeren voor de gemeentelijke rattenspecialisten.
Hoe werkt U, welke resultaten bereikt U, wat is uw mening over de houding van het publiek, welke ervaringen
doet U in de rattenwereld op?
Ziedaar enkele vragen, waarvan de
antwoorden niet alleen door ons, maar
niet minder ook door uw collega's uit
andere gemeenten, met belangstelling
zullen worden vernomen.

Het zal echter noodzakelijk zijn, dat
de bestrijding streeksgewijze plaatsvindt
en dat de gehele streek, waarin zich
ratten ophouden, als een aaneen1Sluitend
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ratten spoedig komen overlopen naar het
gebied, dat zij verlaten aantreffen en een
rattenpaar kan in korte tijd een talrijk
nageslacht bekomen (onder gunstige
voortplantings-omstandigheden 800 stuks
binnen een jaar).
Van Frankenhuijsen,
Secretaris der gemeente Weerselo.

De Heer J. Kraaye11oord, gemeentelijke
rattenbestrijder te Zandvoort, 100111 011s
de grootste rat, die hij ooit heeft gevangen.
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Een uitwisseling van ervaringen op
dit gebied, kan voor alle partijen vrucht
dragen; ze kan immers een tip inhouden
of een speciale werkwijze, die een collega in een ander deel van het land :Jok
eens kan gaan proberen.
Vooral nu wij mogen aannemen. dat
tal van gemeentelijke bestrijders thans
het gehele jaar door waakzaam en actief
zijn ten aanzien van het knagende gevaar, zal het aan ervaringen op dit terrein toch niet ontbreken.
Daarom ons verzoek: laat rattenbestrijdend Nederland via dit blad ook uw
stem eens beluisteren!
Kunt U een bijdrage leveren mèt geschikte foto's: nog beter.
Bijzondere foto's kunnen worden gehonoreerd met een bedrag van f 15 . per stuk, mits aan bepaalde eisen ten
aanzien van kwaliteit en geschiktheid
is voldaan , zulks ter beoordeling van
onze Dienst.
Met veel belangstelling zien wij uw
ervaringen tegemoet.

Waterrat in
snoekenrnaag
Sno{:ken

1

z;ijn

vraatzuchtige dieren,

die er zelfs niet tegenop zien waterratten
als diner te nuttigen. Dat ondervond
Rob, zoon van de inspecteur van gemeentepolitie te W .. die Maandag na een
worsteling van drie kwartier een snoek
van 87 cm op het droge bracht.
Toen hij het beest openmaakte vond
hij een waterrat, die kennelijk korte tijd
daarvoor was geconsumeerd.
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Een rat in de soep l
Het gebeurde destijds in het noordoosten van ons land, zo tegen 12 uur
's middags. De heer des huizes was juist
thuisgekomen om te eten en zat even
rustig bij de kachel. Zijn vrouw was in
de keuken bezig met de soep. En toen
gebeurde het .
Plotseling een vreselijke gil vanuit de keuken. Het hoofd van
het gezin rende er naar toe in de veronderstelling. dat zijn vrouw iets ergs overkomen was. Nogmaals een hartverscheurende gil .
Toen hij in de keuken kwam gilde zij,
.,Ain röt!" En meteen liep zij vlug de
keuken uit, de deur dichtsmijtend.

Bos muizenschade aan orchideeën
Dat ook bosmuizen wel eens voor een
aanzienlijke schade kunnen zorgen,
wordt door het volgende praktijkgeval
aardig geillustreerd.
Eén •v an onze ambtenaren bezocht
in het centrum van het land een kwekerij , waar men had geklaagd over
schade aan orchidee~n.
Een onderzoek wees als daders op dit
bedrijf bosmuizen aan. Deze diertjes
vraten nl. de zetmeelknobbeltjes in de
bloemen op en zorgden op die manier
voor bestuiving. Tot groot ongerief van
de kweker. wanst: die bestuiving mag
juist nièt plaats hebben. Immers: onbevruch:e orchidee~n zijn geruime,!'. tijd

houd-baar en behouden bovendien langer
hun kleur.
Deze eigenschappen doen de waarde
van hot product stijgen, doch werden op
het bewuste bedrijf teniet gedaan door
de bosmuizen.
Een dergelijke schade, die op de bezochte kwekerij aanzienlijk was, komt
in de praktijk meer voor.
Als bijzonderheid nog dit: behalve de
zetmeclknobbeltjes vraten de bosmuizen
ook de stopverf van de kassen op ; dit
we~d vastgesteld doordat uitwerpselen
werden gevon,d en , die bijna wit van kleur
waren.

Nu was goede raad duur. Wat te
doen?
Maar - kordaat als mannen zijn
bedacht hij zich niet, greep een stoffer
en toen op de kieën achter de rat aan ..
En maar slaan . Telkens echter net
eve n te laat en juist mis. De rat, in
doodsangst. vloog door de keuken, van
de ene hoek naar de andere, en . belandde in de soep
Wat nu? Het duurde
echter maar even of de rat was weer "op
het droge" en de achtervolging werd
opnieuw ingezet .
Plotseling was het dier weg. De man
zo::ht en keek overal, maar vond niets .
Tot opeens . hij voelde waar de rat was.
Het dier was nl. in zijn broekspijp gekropen en lag juist in de bocht om de knie
te passeren . Nu was niet zonder
enige angst - het pleit spoedig beslecht.
Hoe het met de soep gegaan is? De
hond liet het zich lekker smaken!
't Js anders een hele toer om een rat
te vangen.
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