Voor de nabestrijding van de bruine
rat heb ik 200 kg haver, 2 liter slaolie en 10 kg cumatox verstrekt.
Bij deze nabestrijding werkten 100
adressen, d.i. 1/-1 van het geheel, mee. De
bekendmaking voor deze nabestrijding
is geschiedt door aanplakbiljetten.
In een boerderij, waar het -krioelde van
de zwarte ratten, heb ik ongeveer 20 kg
lokaas uitgelegd. Ik heb er in het hooi
15 dode ratten gevonden.
De boer had voorheen voor J 65.aan rattengif uitgegeven; nu is het erf
gezuiverd voor enkele guldens.
In een heel oude boerderij, die aan
de achterzijde geheel was ingestort en
op zolder in de muur ook veel gaten
vertoonde, heb ik ongeveer 25 kg lokaas
gedeponeerd, welke hoeveelheid geheel
door de ratten werd opgegeten. Ze sleepten het lokaas over de gehele zolder en
zelfs naar de gaten.
Daar ik niet goed meer wist hoe ze
nog verder te bestrijden, waarschuwde
ik de P.D.-ambtenaar in Den Bosch.
Deze is de boerderij komen bezoeken
en heeft er vers lokaas uitgelegd. Het re-

sultaat was prima. Nog een dag of drie
werd van het lokaas gegeten en nu is
er geen enkele rat meer in de hele boerderij te bespeuren. Zodat ook hier weer
k,Jn worden vastgesteld, dat vers voer
beter wordt opgenomen dan voer van
oudere datum.
Op een ander bedrijf werden steeds
kuikens vermist. Na 'n dag of 4 met
cumatox gevoerd te hebben, ging de boer
een stapel takkenbossen omzetten. Daaronder vond hij een nest grijze ratten
met 9 jongen.
Ook een houtzagerij, die krioelde van
de zwarte ratten, werd geheel van het
ongedierte gezuiverd.
Voor de bestrijding van de zwarte rat
heb ik ook weer 200 kg haver, gemengd
met 2 liter slaolie en 10 kg cumatox, uitgegeven. Aan deze bestrijding hebben
150 adressen van de 400 deelgenomen.
De bekendmaking geschiedde door middel van foldertjes.
Zowel de nabestrijding van de bruine
als de bestrijding van de zwarte rat, hebben in deze gemeente een mooi resultaat gehad".

Terwijl een zeug haar biggen ter wereld bracht, werden deze door het rattengespuis meteen gedood; dat kostte de
boer vorige winter 5 biggen: schade
f 250.-.
In 12 maanden dus een verliespost van
f 1.125.-.
Dat werd hem te gortig: er moest radikaal een eind aan dit brutale optreden
worden gemaakt.
En er verscheen een particuliere bestrijder ten tonele, die beloofde voor
f 20.- het gehele bedrijf te zuiveren.
De ene bus lokaas na de andere werd
aangevoerd, 14 dagen lang; de ratten
lieten zich het gepresenteerde goed smaken, de rekening wred verhoogd tot
f 36.-, doch van een vermindering van
het aantal ongewenste kostgangers viel
niets te bespeuren.
De bestrijdingsfirma introduceerde
een tweede adviseur, die beter op de
hoogte zou zijn. De ratten? Die zouden
finaal worden opgeruimd, als de boer

maar J 200.- op tafel wilde deponeren en voor J 500.- golfplaten wilde
aanschaffen om het bedrijf ratdicht te
maken. Maar de boer hield zich aan de
eerste afspraak (f 20.-) en de adviseur verdween prompt in het niet.
Dan maar ratten vangen: ,,die ik vang,
zijn zéker dood"; in éé n jaar werden 400
knagers gestrikt.
Inmiddels meldde zich een tweede
firma, die twee liter thallium aan de ratten serveerde; resultaat bedroevend.
Geen nood: een derde pretendent zou
de zaak wel even komen klaren; de man
moet nóg komen.
Toen was de beurt aan de Plantenziektenkundige Dienst. De rattenexpert
van het kantoor Hengelo (0 ) trakteerde
de steeds brutaler opererende rattenschare op een deskundige cumarine-behandeling. En kort daarna kon de boer
de verzuchting slaken: ,,eindelijk bevrijd!"

MUIZEN ALS ORDEVERSTOORDERS

EINDELIJI( BEVRIJD
Ratten sliepen tussen de biggen

Een landbouwer in Overijssel klaagde
steen en been over de schade, die ratten hem veroorzaakten.
Vaak gebeurt het, zo vertelde het
slachtoffer van het knaagbewind, dat de
schavuiten tussen de jonge biggen Jiggen
te slapen.
Toen hij op een avond de schuur binnenkwam, vluchtte een legertje van ongeveer 20 boosdoeners het varkenshok
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in. Daar was hun echter de toegang tot
het hol versperd door de kop van de
slapende oude zeug. Maar de bruine bandieten bleven net zo lang om de zeug
heenhollen, tot deze de kop ophief; direct daarop was het stel verdwenen.
Elke week sleepten de rovers zo om
en nabij 50 kg veevoeder weg; dat kostte de boer in een jaar tijd f 875.-.

Dat ook muizen soms een chaotische
toestand kunnen veroorzaken, bleek uit
de klacht van een schoolhoofd in Alphen aan de Rijn.
Tijdens de lesuren moesten verscheidene lokalen herhaaldelijk worden ontruimd, omdat de kleine knagers uit de
kastjes der leerlingen of uit het handtasje van "juf" wipten, ofwel onder de
voetenplanken krijgertje speelden.
Dat de orde in de klassen onder die
omstandigheden moeilijk kon worden gehandhaafd, spreekt wel vanzelf.
In samenwerking met de Plantenziektenkundige Dienst kon de gemeente er
echter in slagen, aan het muizenfestijn
subiet een einde te maken.
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