EEN HAVENGEBIED
VAN RATTEN GEZUIVERD
(

Wij vestigen er Uw aandacht op, dat\
regelmatige toezending alleen geschiedt aan de leiders van de gemeentelijke rattenbestrijding, opgeleid door
de Plantenziektenkurulige Dienst, en,
voor zover voorradig, aan hen, die
rechtstreeks bij de rattenbestrijding

\___ zijn betrokken. _ _ _ _ _ __

Bij de voorplaat: zwarte ratten in kippevoerbak

AUTEURSRECHTEN VOORBEHOUDEN

Cuxhaven is na Bremen de grootste
vissershaven van West-Duitsland. Annex
aan deze haven heeft het een zeer grote
visconserven-industrie.
Het is duidelijk, dat een dergelijke
industrie een grote aantrekkingskracht
uitoefent op de ratten. Maar het is ook
duidelijk, dat in zo'n industrie geen ratten kunnen worden geduld. Ik hoef hier
alleen maar te wijzen op het gevaar, dat
er ratten in de machines geraken waardoor delen van de ratten in de blikjes
visconserven meeverpakt zouden kunnen worden, met de gevolgen daarvan
voor de afzet. De verwerking van de
vis, zoals het ontgra ten en fileren, alsmede de verpakking geschieden hier nl.
voor een groot deel machinaal.
Bovendien kunnen ratten dragers zijn
van Salmonellen, de wetenschappelijke
naam van bacteriën, die paratyphus
kunnen veroorzaken. Zo konden bij de
ratten in Cuxhaven Salmonella ratin
(een voor ratten zeer typische paratyphussoort), Salmonella paraty phi B., S.
java, S. tonden, S. montevideo e.a. worden aangetoond.
Dit betekent dus dat de aanwezigheid
van ratten in een voedselverwerkende
industrie oorzaak kan zijn van voedselvergiftigingen en zelfs van grote of kleinere paratyphus-epidemiën. Immers lang
niet alle produkten worden gesteriliseerd
voor zij de fabriek verlaten. Ik denk hier
in het bijzonder ook aan vis- en vleesrokerijen. De produkten van deze industrie zijn klaar voor de consumptie en
worden dus niet meer gekookt of gebakken. Komen deze produkten in aanraking met ratten, dan kunnen zij dus met
paratyphus-bacteriën worden besmet met
alle gevolgen daarvan voor de consument.

Gevallen van paratyphus en zelfs van
paratyphus-epidemiën, op deze wijze
veroorzaakt, zijn ook in Nederland bekend.
Het sprak dus vanzelf dat men in
Cuxhaven niet kon berusten in de aanwezigheid van ratten. Vandaar dan ook
dat het stadsbestuur alles deed om van
dit ongedierte verlost te worden. Men
heeft met medewerking van de conservebedrijven de rattenbestrijding dan ook
met kracht aangevat en het genoegen
mogen smaken, dat deze verdelgingsactie volledig geslaagd is.
Cuxhaven is, althans wat het havenen industrieterrein betreft, volledig vrij
van ratten. Dit is door onafhankelijke,
zowel binnen- als buitenlandse, deskundigen geconstateerd. Schrijver dezes
heeft het voorrecht gehad Cuxhaven te
mogen bezoeken en eveneens mogen constateren, dat men hier inderdaad de r:itten volledig heeft uitgeroeid.
Hoe was dit mogelijk?

Voor een ieder, die wel eens met rattenverdelging te maken heeft gehad, is
het duidelijk dat het hier een zeer moeilijk object gold. Een haventerrein alleen
biedt al vele mogelijkheden voor een
rat wat betreft schuilplaatsen en voedselvoorziening. Hier werd een en ander
nog versterkt door de aanwezigheid van
een grote industrie, die een voor ratten
zeer aantrekkelijk produkt verwerkt en
dus ook grote hoeveelheden voor deze
dieren zeer smakelijk afval produceert.
Verder extra mogelijkheden voor schuilplaatsen door de aanwezigheid van grote
hoeveelheden emballage-materiaal in de
vorm van honderden soms duizenden
grote kisten en vaten, die vaak geruime
tijd blijven liggen. (Zie afb. op blz. 4).

3

· er6rûc e
Seepgn//

Luchtfoto van het havengebied van Cuxhaveri

fot o : Sccfi:r;c/mrnrkt Cuxhave,1

foto: Sec fischrnarkt Ctuh aven

Plattef;{ron<l van luwengehiecl Cuxhai;en.

Tl e t zwart omlijrulc ged eelte is rat vrij g emaakt .

Wilde men hier dus resultaten bereiken, dan moest aan de volgende voorwaarden worden voldaan :
1. Medewerking van de betrokken industriën .
2. Toezicht. van onafhankelijke, maar
deskundige instanties.
3. Zeer deskundige bestrijders, voorzien van de modernste bestrijdingsmiddelen.
4. De juiste vorm van het zuiveringscontract, daar men hier door omstandigheden de verdelging moest la-ten uitvoeren door particuliere zuiveraars.
Waar hier, men mag wel zeggen, een
levensbelang voor de betrokken industriën op het spel stond, werd aan het
eerste punt gaarne voldaan.
Wat het tweede punt betreft, het toezicht was wel zeer deskundig, aangezien
dit in handen werd gelegd van het Staatliches Medizinal-Untersuchungsamt van
Neder-Saksen en wel in het bijzonder
van Prof. Dr. F. Steiniger, die hierin
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werd gesteund door het Staatliches Ges:mdheitsamt Cuxhavcn.
Voor de uitvoering van de verdelging
werd een openbare aanbesteding gehouden. Bij de gunning werd niet alleen
rekening gehouden met de ingeschreven
prijs, maar ook met de deskundigheid
van de inschrijvers. Tenslotte werd de
verdelging gegund aan een combinatie
van drie firma's: twee lokale en één
van elders. Deze laatste kreeg de leiding
en daarmede de verantwoordelijkheid
voor de juiste uitvoering van de overeenkomst.

Het contract
Indien men de rattenverdelging, en dit
geldt voor de ongediertezuivering in het
algemeen, niet in eigen beheer uitvoert,
zal het contract met de zuiveringsfirma
zodanig moeten worden opgesteld, dat
men garanties heeft dat er een volledige
verdelging plaats heeft. M.a.w. het contract moet zo opgesteld worden, dat de
zuiveraars er belang bij hebben dat inderdaad ook de laatste rat of muis wordt

opgeruimd; dus zo gesteld zijn dat de
zuiveraar alleen recht heeft op betaling
als hij inderdaad alle ongedierte heeft
verdelgd. Is dit niet het geval, dan blijft
de betaling uit.
Bij langjarige contracten moet een bepaalde termijnbetaling worden vastgesteld, die dan pas wordt voldaan als het
betreffende object inderdaad rattenvrij is
en blijft. Zo niet, dan moet de zuiveraar
hiervan de nadelen ondervinden doordat deze termijnbetaling of wordt uitg~steld tot het object weer vrij van ongedierte is, dan wel slechts gedeeltelijk
plaats vindt.
Het contract moet dus gesloten worden op basis van .. no cure, no pay" of
zoals het verhaal gaat van de Chines~
gewoonte om de dokter alleen een honorarium te betalen zolang de patiënt
gezond blijft; zodra hij ziek wordt,
houdt de betaling op tot hij weer gezond is.
Voor de wivering en het vrijhouden

•

van de haventerreinen van Cuxhaven
werd een contract op deze basis gesloten. De resultaten hebben tot nu toe aan
de verwachtingen voldaan.
Voor belangstellenden is bij de Plantenziektenkundige Dienst de volledige
tekst van het contract ter inzage.

De verdelgingsmethode
De verdelging werd uitgevoerd met
een geschikt lokaas, in dit geval een
mengsel van maisschroot, havermout en
su iker. vermengd met cumarine.
Zoals wij er steeds weer op gewezen
hebben, bleek het ook hier van belang
dat de lokaasporties niet alleen op de
juiste plaatsen werden uitgelegd , maar
ook in flinke hoeveelheden. Men legde
hier zelfs hoeveelheden van 3- 5 kg ps:r
voederplaats uit. Het is nl. noodzakelijk
dat de ratten aan deze voed::-rpaatsen
wennen. Daarvoor moeten ze op de voerplaatsen altijd voedsel vinden in voldoende hoeveelheid, zodat ze rustig, zon-
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Grote hoeveelheden vaten
en kisten op een terrein
-van een viscon.serven-indust rie in Cuxhaven.

der er met hun soortgenoten om te hoeven vechten, ervan kunnen eten.
In drie weken werd ca. 95% van de
ratten op deze manier opgeruimd. De
moeilijkheid was nu om ook de laatste
5% op te ruimen. Dit kostte vrij veel
tijd, doch het is tenslotte ook gelukt.

De ratten zelf
Verrassend was dat aanvankelijk overwegend "zwarte ratten", dus van de soort
Rattus rattus, werden gevonden en wel
een buitengewoon grote, geelbruine variëteit.
Merkwaardig was dat deze rattensoort, die van huis uit vegetarisch is,
zich geheel had omgeschakeld op dierlijke voeding, nl. de daar aanwezige vis.
Zij hadden zelfs grote hoeveelheden gerookte en andere vis gehamsterd: er
werden soms hamstervoorraden van 5
kg gevonden.
Merkwaardig was ook, dat deze ratten
zo groot werden. Normaliter wegen volwassen zwarte ratten 200-300 gram.
Hier werden dieren gevonden met een
gewicht van meer dan 500 gram. Deze
dieren, dit bovendien bruin waren gekleurd, zagen er inderdaad uit als bruine
ratten. Een nauwkeurige determinatie
toonde echter aan, dat het Rattus rattus
was en geen Rattus norvegicus (bruine
rat.
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Automatisering van de rattenbestrijding
Heeft men een object van ratten gezuiverd, dan is het om de bereikte resultaten
duurzaam te maken, noodzakelijk ratwerende maatregelen te treffen. Hiermede
worden maatregelen bedoeld, die enerzijds de toegang tot de gebouwen voor
de ratten onmogelijk maken, anderzijds
het voor de ratten onmogelijk maken
om geschikt voedsel en/ of geschikte nestelgelegenheden te vinden.
Het kan echter in de praktijk voorkomen, dat het treffen van deze maatregelen moeilijk of onmogelijk is in verband met omstandigheden of te hoge
kosten. In zo'n geval kan men de rattenbestrijding a.h.w. ,.automatiseren".
Dit "automatiseren" bestaat hieruit
dat men op die plaatsen waar zulks geen
gevaar oplevert, de voederplaatsen met
vergiftigd lokaas handhaaft. Op geschikte plaatsen legt men een heveelheid vergiftigd lokaas neer en laat die
daar liggen. Nieuw-binnendringende ratten volgen nl. steeds de oude wegen,
welke ook door de ratten, die de oude
besmetting hadden veroorzaakt, werden
gevolgd. De nieuwe ratten zullen dus.
als men een aantal voederplaatsen handhaaft, direct het voedsel vinden, daarvan eten en zodoende spoedig weer opgeruimd worden.

Deze
beschermingsmethode tegen
nieuwe invasies kan natuurlijk alleen
worden toegepast met lokaas, dat niet
aan 'bederf onderhevig is.
Het verdient echter aanbeveling het
lokaas op deze permanente voederplaatsen geregeld, bv. eens in de maand, te
verversen. Dit zal de vlotte opname van
het lokaas door de nieuwe ratten bevorderen.

De les
Uit het bovenstaande blijkt wel, dat in
Cuxhaven 100% resultaat is bereikt zonder dat hier sprake is geweest van uitzonderlijke bestrijdingsmiddelen of een
uitzonderlijke bestrijdingsmethodiek. De

bestrijdingscampagne in Cuxhaven heeft
ons geleerd dat met de moderne bestrijdingsmiddelen, in het bijzonder met
Warfarin, op deskundige wijze toegepast, ieder object, ongeacht de uitgestrektheid, ,oor 100% van ratten kan
worden gezuiverd en met weinig moeite
van dit ongedierte vrij kan worden gehouden.
In deze tijd is er dus geen enkel
excuus te vinden voor het hebben van
ratten. Deze dieren hoeven ons geen last
of schade meer te veroorzaken.

Het is geen kwestie meer van techniek,
maar van organisatie, om de ratten in
een gemeente volledig uit te roeien.

Affiches Visconserven-industr·ic Cux1laven.
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