De resultaten van de verdelging
(- Wij v~stigen er Uw aandacht op, dat\
regelmatige toezending alleen geschiedt aan de leiders van de gemeentelijke rattenbestrijding, opgeleid door
de Plantenziektenkundige Dienst, en,
voor zover voorradig, aan hen, die
rechtstreeks bij de rattenbestrijding
\_ zijn betrokken.
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Bij de voorplaat: nauwer gemaakte ventilatie-openingen

AUTEURSRECHTEN VOORBEHOUDEN

blijvend maken!
Nog te veel mensen zien in de rattenbestrijding alleen de rattenverdelging,
het doden dus van de aanwezige ratten.
Is dit gebeurd, dan is de zaak af en
gaat men tevreden weer over tot de dagelijkse gang van zaken, zich in de handen wrijvend over de bereikte resultaten; ,,nooit gedacht dat er zoveel ratten op de boerderij waren".
Ongetwijfeld is het vangen van ratten, met op de juiste plaatsen uitgelegd
vergif; het meest spectaculaire deel van
de rattenbestrijding. Men ziet dat er
wat bereikt is, maar. . . . daar is men
er niet mee. Dan is de zaak nog helemaal niet af, dan komt pas het tweede
deel en eigenlijk het belangrijkste deel
van de bestrijdingsactie:
de bereikte resultaten moeten blijvend
worden gemaakt,
anders herhaalt het spelletje zich weer.
Natuurlijk is het vaak noodzakelijk
om de ratten te verdelgen, maar verdelgen alleen geeft in 9 van de 10 gevallen slechts een tijdelijk resultaat.
Het is nl. een bekend feit in de biologie, dat, als een terrein gunstige omstandigheden biedt voor het verblijf van
een bepaalde diersoort, deze diersoort
er vroeg of laat altijd verschijnt en gaat
wonen. Willen we dus een bepaalde
diersoort niet op dat terrein hebben,
dan moet ervoor worden gezorgd, dat
de omstandigheden, de levensvoorwaarden, niet geschikt zijn voor zijn vestiging.
Dit geldt ook voor de ratten. De aanwezigheid van ratten in woning of boerderij is een bewijs, dat deze geschikte
levensvoorwaarden biedt voor deze dieren. Wordt nu alleen maar volstaan met

het uitroeien van het ongedierte, dan
is men ze inderdaad voor een tijdje
kwijt, maar als er niets anders wordt
gedaan, dan blijven dus de levensvoorwaarden in de woning voor ratten even
geschikt als vroeger, met als gevolg dat
na korte of langere tijd (afhankelijk van
bijkomende omstandigheden) zich weer
nieuwe ratten vestigen met alle gevolgen daarvan.
Rattenverdelging alleen geeft dus
slechts tijdelijke resultaten als er geen
maatregelen volgen, die de dieren de toegang tot en het verblijf in het gezuiverde
object moeilijk of onmogelijk maken.
Met andere woorden: de resultaten van
een rattenverdelgingsactie zijn tijdelijk;
zij kunnen alleen blijvend worden gemaakt door het treffen van ratweringsmaatregelen.
Uit het bovenstaande kunnen we dus
de gevolgtrekking maken: iedere rattenbestrijder, hetzij particuliere zuiveraar, hetzij gemeentelijke rattenbestrijder, moet, als hij zijn werk goed en serieus opvat, na iedere, dus ook na een
succesvolle verdelgingsactie, maatregelen adviseren t.a.v. de ratwering ! Zo
niet, dan doet hij zijn werk slecht.
Wat verstaan we onder ratweringsmaatregelen?

Willen de ratten zich ergens kunnen
vestigen en zich tot een populatie ontwikkelen, dan moeten zij voldoende
dekking en voedsel vinden. Voldoende
dekking, opdat zij rustig kunnen nestelen om hun jongen ter wereld te brengen en te doen opgroeien. Bovendien
moeten zij zich onopvallend en veilig,
beschermd tegen bun vijanden. kunnen
bewegen.
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het inderdaad wel eens voorkomt, dat
het nemen van deze maatregelen moeite
en geld kost, zullen wij in een serie geillustreerde artikelen aantonen, dat het
nemen van deze maatregelen in feite
eenvoudig is en in hoofdzaak een kwestie van zorg voor orde en netheid is. En
hiermede komen we ook aan onze eerste
stelling :
Orde en netheid maken de ratten het
leven onmogelijk.
Voorts moeten zij voedsel ter beschikking hebben, liefst in de directe
omgeving van hun nestelplaats. Dit behoeft echter niet altijd het geval te zijn.
Het is heel goed mogelijk, dat zij van
elders hun voedsel halen. Er zijn gevallen bekend, dat ratten enige honderden meters, ja soms een kilometer of
meer van hun verblijfplaats moeten
gaan fourageren.
Uit het bovenstaande volgt reeds,
waaruit ratweringsmaatregelen moeten
bestaan, nl. de ratten de mogelijkheid
ontnemen deze dekking te verkrijgen en
hun voedsel te vinden.
De dekking kunnen zij vinden in het
open veld, bv. op de erven, maar ook
binnenshuis. Voor deze laatste mogelijkheid moeten zij in de eerste plaats
in de gebouwen kunnen komen en daar
de mogelijkheid vinden om ongemerkt
te huizen. Voor hun voedsel geldt hetzelfde.
Op het eerste gezicht lijkt dit alles
erg moeilijk en ingewikkeld. Hoewel

Dan gaan we eerst eens zien, wat wij
op het erf kunnen doen om de ratten
het leven zuur te maken.
Wat al dadelijk opvalt is, dat op vele
boerenerven houtstapels liggen; stapels
boomstammen, oude planken e.d., die
daar soms jaar en dag liggen zonder
dat iemand er naar omkijkt. Tracht
deze zo spoedig mogelijk op te ruimen
of te verwerken; de ratten huizen in
deze stapels. Kan het hout niet worden
opgeruimd, stapel het dan eens in de
3 maanden om; dit verjaagt de dieren.
Hetzelfde geldt voor de stapels brandhout. Eens in de 3 maanden omstapelen. Leg deze stapels nooit tegen een
gebouw of bouwsel aan, zoals daar bij
dat kippenhok. De ratten nestelen in
de stapel en klimmen, zonder te worden gezien, langs de wand omhoog het
kippenhok binnen en doen zich te goed
aan de kuikens en het kippenvoer. De
eigenaar van dit kippenhok verloor in
één nacht meer dan 60 kuikens ! Niet
alleen kuikens, maar ook volwassen kippen worden aangevallen en gedood.
Wat het kippenvoer betreft, één rat
eet minstens 20 gr. kippenvoer per dag.
Per jaar dus rond 7½ kg en een rat
is nooit alleen. Zijn wijfje en zijn grote
familie zijn er ook nog.
Dus zorg er in elk geval voor, dat de
omgeving van de gebouwen schoon is en
geen dekking biedt. Nooit rommel of
houtstapels tegen schuren, kippen- of
varkenshokken.
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Maar ook geen ruigten. Vaak zien
we op de erven hoeken, rommelhopen,
dicht begroeid met onkruid als brandnetels e.d. Deze kunnen worden doodgespoten. Een uitstekend middel tegen
brandnetels bv. is de groeistof 2,4,5-Tester. Deze stof werkt in het algemeen
tegen houtachtige onkruiden. Zo worden ook braamstruiken door dit middel
gedood.
Wie nadere gegevens over de bestrijding van deze en andere onkruiden
wenst, kan bij de Plantenziektenkundige
Dienst daarover inlichtingen verkrijgen.
Denk echter bij de toepassing van onkruidbestrijdingsmiddelen in het algemeen en die van groeistoffen in het bijzonder aan de mogelijkheid van overwaaien van de vloeistof tijdens het spuiten, want daardoor zouden ook planten
en bomen, waarvoor deze bespuiting
niet bedoeld is, gedood of beschadigd
worden. Houdt ook het pluimvee enige
tijd (ca. 1 week) van het bespoten terrein af.
Houdt de begroeiing van de slootkanten en de omgeving daarvan kort.
Ruige slootkanten geven de dieren gelegenheid ongezien en gedekt tegen hun
vijanden, holen te graven en te nestelen.
In het algemeen zal doodspuiten van
de vegetatie hier geen aanbeveling verdienen. Doordat de planten worden gedood en de wortels dus de grond niet
meer bij elkaar houden, loopt men het
gevaar van afkalven van de oevers.
Alvorens na te gaan wat er aan de
gebouwen zelf kan worden gedaan om
te voorkomen, dat de ratten binnenkomen en er nestelen, willen we hier nog
even wijzen op de hooiberg. De voet van
de hooiberg bestaat meestal uit takkebossen of balken. Deze blijven natuurlijk
permanent liggen en bieden een prachtige
gelegenheid voor de ratten om ongestoord ►
te kunnen nestelen.

-'.,...,
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Aangewezen is hier het maken van
een beton- of gemetselde voet. Dan is
het uit met het nestelen van de ratten.
Een andere en o.i. in sommige opzichten betere oplossing zagen we op een
boerderij in Twente. Zoals de afb. op
blz. 5 laat zien heeft men hier een gereedschappenhok gebouwd onder de
hooiberg. Dit is wel zeer efficiënt wat
het benutten van de ruimte op het erf
betreft ; voor de ratwering uitstekend.
Eén opmerking nog; het enige bezwaar dat wij hier hebben is, dat op
de hoeken een mooie trap voor de ratten naar het hooi is gemaakt' (blz. 5,
tweede afb.). De hoeken hadden beter
glad afgewerkt kunnen worden (zie hoe
schoon en netjes het erf is !).
Bezien we verder de gebouwen van
de buitenkant, dan kunnen we i,1 de
meeste gevallen al aan de toestand
waarin deuren en luiken verkeren, zien
welke boerderijen ratten herbergen.
Geen uit de hengsels hangende luiken met afgeknabbelde hoeken of onderkanten, maar nette, goede afsluitingen. Daar ratten, die trachten binnen te
komen, vaak aan de onderkanten een
gat proberen te maken, verdient het
aanbeveling om tegen de onderkant een
strip blik te spijkeren.
Bij deuren behoren goed aansluitende
drempels en eveneens een strip blik tegen de onderkant.
In de schuurdeuren het zg. kattegat
afsluiten, want behalve dat de kat hierdoor in en uit kan, kunnen de ratten
dat ook. (zie afb. op blz. 7). De praktijk
is, daf poes 's avonds uitgaat en tegen de
morgen thuiskomt en dat de ratten, na
het vertrek van hun vijand, binnenkomen en weer verdwijnen voordat poes
thuiskomt om te gaan uitslapen van haar
nachtelijke escapade.
Moet er per se een uitgang zijn voor
de kat, maak die dan op ::;:: 1 meter
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hoogte in de deur. Dan kan de kat er
wel in en uit, maar de ratten niet.

door een rooster of door een naar buiten opengaande klep worden afgesloten.

U zult het met mij eens zijn, dat de
toestand van de buitenmuur van de varkensstal hieronder weergegeven, ratten uitnodigt om binnen te komen. Hier
moet de muur netjes worden afgemetseld en de gaten voor de vuilafvoer of

En dan zijn er nog de gebr:)ken
ruiten van kelderramen. Ook hierdoor komen de ratten binnen. Die moeten gerepareerd worden. Let ook op de
roosters voor de ventilatie van de
ruimte tussen de spouwmuren. Zijn

Met de gemeentelijke rattenbestrijder op pad.
VRAGEN EN ERVARINGEN

deze heel en zijn de mazen niet te
groot, zodat er een rat doorheen kan ?
Zijn ze eenmaal in de spouwmuren dan
hebben de dieren vrij spel, goed beschermd als ze daar zijn tegen vijanden. Via de spouw kunnen ze nu alle
verdiepingen en de zolder bereiken. Zo
nodig knagen zij een houten muurplaat
door. En op zolder liggen vaak de
graanvoorraden.
Let er op of de afstanden tussen de
rechtopstaande bakstenen van de ventilatieopening niet te groot zijn, zo ja, maak
ze dan nauwer (zie hiernaast en de plaat
op de omslag). Let op losgeraakte stenen
in de raamkozijnen. Ook hierdoor kunnen
zij in de spouw komen. Breng de stenen weer op hun plaats en metsel ze vast.
En ten slotte, om dit eerste arti)<el
over ratwering te beeindigen, bedenk dat
klimplanten langs de muur voor ratten
een uitstekende gelegenheid bieden om
hoger gelegen verdiepingen te bereiken
en binnen te klauteren. Zorg ervoor, dat
tenminste 60 cm muur om de ramen
en onder het dak schoon is. Daardoor
kunnen de ratt'en wel omhoog, maar niet
naar binnen klimmen.
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Op 4, 9 en 12 oktober 1956 werden
door de Plantenziektenkundige Dienst
contactdagen georganiseerd voor gemeentelijke rattenbestrijders, resp. in
Den Bosch, Breda en Eindhoven. Het
doel van deze dagen was: een uitwisseling van gedachten en ervaringen op het
gebied van de praktische rattenbestrijding.
Het nut van deze bijeenkomsten, die
alle een zeer geanimeerd verloop hadden, is duidelijk naar voren gekomen:
de discussies hebben op tal van punten
verhelderend gewerkt.
In het hieronder volgende verslag van
de 3 dagen zijn de vragen en ervaringen
op onderwerp gesorteerd, daar dit het
geheel overzichtelijker maakt.
In dit nummer de hoofdschotel van
het besprokene, nl. het onderwerp "cumarine en scilla"; in het volgende nummer van "Rat en Muis" zullen de overige ter sprake gebrachte onderwerpen
worden gepubliceerd.

CUMARINE EN SCILLA
1.

Den Bosch: in 't algemeen wordt
met scilla minder, met cumarine
beter resultaat bereikt.

P.D. Scilla-extract heeft met alle andere ouderwetse rattenbestrijdingsmiddelen gemeen, <lat een vergiftiging hiermede een afwijking veroorzaakt, welke met veel onaangename, vermoedelijk ook pijnlijke ondervindingen gepaard gaat.
Ratten, die een niet dodelijke
hoeveelheid hebben opgenomen
van het vergiftigde lokaas, wei-

geren dit als ze weer hersteld
zijn en houden ook bun soortgenoten er van af. Zij zijn in staat
om verband te leggen tussen hun
ziekte en het opgenomen voedsel.
Hieruit volgt dat een tweede uitleg van het lokaas, vergiftigd met
een middel op basis van Scillaextract, weinig zin heeft.

Ook volgt hieruit dat men bij het
gebruik van met Scilla-extract
vergiftigd lokaas alle maatregelen moet nemen waardoor men
de beste kans maakt, dat de ratten direct de eerste keer de
maximale hoeveelheid van het
lokaas opnemen.
Dit houdt in dat men het lokaas
op zorgvuldig uitgekozen plaatsen, liefst zo dicht mogelijk bij
hun nestelplaatsen, royaal uitlegt. Zo dicht mogelijk bij hun
nestelplaatsen opdat zij, hongerig, op weg naar hun normale
voederplaatsen het lokaas het
eerst opnemen om hun honger te
stillen; royaal uitleggen opdat zij
er met hun soortgenoten niet om
hov.,en te vechten. Indien daarvoor gelegenheid bestaat, kan
men ook bepaalde voederplaatsen met onvergiftigd lokaas inrichten. Deze moeten geregeld
worden gecontroleerd en aangevuld. Heeft men een constante
opname verkregen, dan het voedsel op deze voederplaatsen vergiftigen.
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