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.
9

Is het bepaald noodzakelijk met
Scilla te werken en moet een
tweede uitleg met dit middel
volgen, dan beeft men nog enige
kans van slagen als men een geheel ander lokaas gebruikt. Dit
kan niet te vaak gebeuren, want
dan gaan de dieren alle voedsel
wantrouwen en nemen zij niets
meer aan.
Beter is het om na de eerste Scillauitleg de eventueel nog overgebleven ratten te verdelgen met
behulp van een cumarine-derivaat als vergifbasis en in een ander lokaas.
Cumarine-derivaten of anticoagulanten, zoals zij ook worden
genoemd, veroorzaken een langzame, maar pijnloze dood, tengevolge van, meestal inwendige,
verbloeding. De dieren hebben
enige dagen nodig voordat zij
sterven, maar lijden geen pijn.
Zij blijven dientengevolge van
het vergiftigde lokaas eten. Zij
leggen geen verband tussen hun
slap worden tengevolge van
bloedarmoede of het sterven van
hun soortgenoten en het voedsel
dat hiervan de oorzaak is. Dit
heeft tot gevolg dat men bij een
juiste uitleg van lokaas, vergiftigd
met cumarine, zonder veel moeite
ook de laatste, spreekwoordelijk
slimme rat, verdelgt.
2.

Zeeland: Tijdens de actie in december weinig succes met scilla.

P.D. De december-actie geldt voor het
gehele land en nu is het een feit,
dat de scilla-blokjes op sommige
plaatsen goed worden opgenobv. langs slootkanten. Bovendien
leveren de diverse fabrikanten
verschillende lokazen, die in
smaak variëren.

Daarom kan aan gemeenten worden geadviseerd: voor een actie
bij verschillende fabrikanten bestellen, daar het ene lokaas soms
beter wordt opgenomen dan het
andere. Een individuele behandeling door de gemeentelijke bestrijder zal ook hier het meest
effectief werken.
De opname van de streekactieblokjes wisselt inderdaad nogal.
Deze opname is afhankelijk van
de samenstelling van het blokje
:en houdt verband met de plaats
waar het wordt uitgelegd. Het is
van te voren niet te zeggen welk
fabrikaat in een bepaald geval
het best voldoet. Daarom ook is
ons advies: bestel de blokjes van
twee, liever van drie verschillende fabrikanten en leg ze gemengd uit. Dit geeft de beste resultaten. Belangrijk is ook dat er
zo goed mogelijk voor wordt gezorgd, dat er geen ander voedsel
voor de ratten aanwezig is.

4.

•

P.D. Bij het uitpellen wordt de korrel
in de bek rondgedraaid, zodat de
rat daarbij voldoende gif binnenkrijgt.
Bij het vermengen van cumarine
met vleesafval, krijgt de rat alle
gif naar binnen.
Een mengsel behoeft geen grotere cumarine-dosis te bevatten
dan de gebruiksaanwijzing vermeldt, daar de anti-coagulanten
cumulatief werken.
Bruine ratten zijn gevoeliger
voor cumarine dan zwarte, daarom moeten de laatste er ook iets
langer van eten.

Den Bosch: De eerste keer een
grote of kleine portie cumarine
uitleggen?

P.D. In het algemeen een flinke portie, die zo nodig elke dag moet
worden bijgevuld.

Leg de eerste keer een flinke
portie uit. Controleer zo spoedig
mogelijk de opname. Is er weinig
opgenomen, dan de portie tot de
oorspronkelijke hoeveelheid aanvullen. Is de helft of meer opgenomen dan aanvullen tot tweemaal de oorspronkelijk uitgelegde hoeveelheid. Verder zorgen
dat er voldoende lokaas aanwezig blijft, tot er niet meer van
wordt gegeten. Dan is men de
ratten ook kwijt.

Als de gemeente zelf mengt.
Zijn er in een gemeente veel objecten te behandelen, dan is het
praktischer de cumarine zelf te
mengen met haver en olie, vooral ook omdat in de boerderijen
vaak niet alle ingrediënten voorradig zijn. In dit geval moet men
echter niet te grote hoeveelheden
aanmaken om te voorkomen dat
men niet door de gehele voorraad heenkomt, waardoor de
kans bestaat dat de olie ranzig
gaat worden.
Het zeL' mengen door de gemeente heeft bovendien nog een
geldelijk voordeel: voor een kilo
haver heeft men nodig voor 30
cent cumarine, bij aanschaf van
hef gerede produkt betaalt men
± f 1,40 per half pond.
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5.

6.
3.

mag zijn; de slaolie wordt dan
ranzig en het gevolg is dat de haver niet wordt opgenomen, wat
in de praktijk al vaak is gebleken.
Een vereiste is ook het gebruik
van eerste kwaliteit haver.

Den Bosch: Krijgen de ratten bij
het uitpellen van de haverkorrels
nog voldoende gif binnen ?

Den Bosch: Zwarte ratten blijken cumarine, vermengd met
zoete appel, vaak goed op te
nemen; ook sinaasappel of gekookte bruine bonen.
Kaatsheuvel: In plaats van slaolie voldoet ook ranja soms
goed.

P.D. Limonadesiropen in het algemeen kunnen voor dit doel ook
wel worden gebruikt: ze kleven
goed en bovendien is de zoete
smaak soms bijzonder aantrekkelijk, vooral voor zwarte ratten.
Toch bestaat de indruk, dat
plantaardige, vooral geen minerale olie, in 't algemeen iets beter voldoet.
Is er havermout voorhanden, dan
heeft men geen olie nodig (havermout is van nature al wat kleverig).
De olie en de haver.
Verder moet er op worden gewezen, dat het lokaas niet te oud

7.

Veghel: beeft de ervaring dat geplette haver door de zwarte rat
beter wordt opgenomen.

P.D. De ervaring van de P.D. is, dat
in het algemeen gewone haver
door de ratten beter wordt opgenomen.

Tegen de bruine rat kunnen
soms met succes kippenvoer en
mais worden gebruikt. Het nadeel van mais is echter, dat
vooral bruine ratten ermee gaan
slepen. Dit houdt in, dat in de
buurt van veestallen geen mais
mag worden gebruikt in verband
met de gevaren voor het vee. Het
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voordeel van kippenvoer is, dat
men goede kwaliteit haver heeft.
Over het algemeen wordt haver
het beste opgenomen, gerst en
tarwe veel minder, rogge nagenoeg geheel niet.
8.

Veghel: Betere opname indien
het vergif is verpakt.

P.D. Dit wordt inderdaad vaak beweerd. Onze ervaringen zijn dat
dit niet overal zo is.
9.

Veghel: Hoe lang zijn scilla en
cumarine houdbaar ?

P.D. Scilla: scilla-extract en -pasta,
vooral als zij koel worden bewaard, zijn 6-12 maanden houdbaar, zonder merkbaar in kwaliteit achteruit te gaan. De streekactie-blokjes moeten in het algemeen niet langer dan drie weken
worden bewaard.
Cumarine: blijft praktisch onbeperkt houdbaar.
Torpedo's: blijven langer goed
dan scilla, indien droog bewaard.

11.

P.D. Met strooipoeders kunnen, mits
goed toegepast, uitstekende resultaten worden bereikt, zodat er
geen reden was deze middelen af
te keuren. Tomorin was het eerste cumarine-derivaat dat in N ederland in de handel kwam. Later kwamen de mengpoeders.
Deze bleken in het gebruik veel
goedkoper en gemakkelijker te
zijn.
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Eindhoven: Is ~r verschil in kwaliteit der cumarine-middelen?

P.D. Weinig of geen.
De prijzen daarentegen lopen
zeer uiteen.
Daarom: bij bestellingen vooraf
prijsopgaaf vragen. De normale
prijs is ca. f 6,- per kg; bij bestelling van grotere hoeveelheden
wordt aan de gemeenten soms
korting gegeven.

Son: Tomorin-strooipoeder geeft
minder resultaten.

P.D. De P.D. adviseert in het algemeen geen strooipoeders meer,
omdat aan het gebruik ervan de
volgende
nadelen
verbonden
zijn:
a. het moet dik gestrooid worden, want de ratten moeten
het poeder ook aan het
vacht krijgen; dit maakt het
gebruik kostbaar.
b. de kans op verstuiven en uitlopen van het poeder; in de
praktijk zijn al diverse varkens en biggen als slachtoffers van strooipoeders gevallen.

met succes te kunnen
toegepast.

•
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12.

13.

10.

Veldhoven: Waarom is Tomorin
dan goedgekeurd door de PD?

Veghel: Ook hier werden met
cumarine de beste resultaten bereikt. Om de belanghebbenden
het juiste gebruik van cumarine
bij te brengen, wordt van gemeentewege bij het verstrekken
van dit middel een gestencilde
gebruiksaanwijzing gevoegd.

P.D. Deze methode is zeker aan te bevelen. In de gebruiksaanwijzing
kan dan bovendien nog worden
medegedeeld, dat de betrokkene,
indien hij niet voldoende resultaat bereikt, de gemeentelijke bestrijder kan waarschuwen.
14.

Moergestel: Bestaat de gelegenheid een bedrijf grondig te onderzoeken, dan blijkt sciUa vaak

,.!.

worden

In deze gemeente wordt permanent aandacht aan de ratten besteed en niet in de eerste plaats
tijdens de acties.
Na ontvangst van een klacht
wordt de bestrijding gratis uitgevoerd. Men heeft daarbij alle gelegenheid het bedrijf goed te bekijken, hetgeen tijdens een actie,
als de gehele gemeente in korte
tijd ia haar geheel moet worden
behandeld, veelal onmogelijk is.
Deze organisatie voldoet zeer
goed. Van de noodzaak van het
nemen van ratweringsmaatregelen is het publiek helaas vrijwel
nog niet doordrongen.
Bovendien slingert in het algemeen nog veel te veel rommel op
de bedrijven rond.
P.D. Stelt het probleem of in de toekomst ook voor de streekactie
geheel moet worden omgeschakeld op het gebruik van cumarine. Momenteel worden voor de
streekactie ter bestrijding van de
bruine rat lokazen gebruikt met
scilla-extract
als
vergifbasis.
Voor de algemene actie tegen de
zwarte rat worden de zg. zwarte
rat-torpedo's gebruikt, die graankorrels bevatten vergiftigd met
zinkfosfide. Deze middelen zijn
het gemakkelijkst in het gebruik.
Zij voldoen in het algemeen wel,
maar vaak is het moeilijk om
ook de laatste ratten in het object met deze middelen op te
ruimen.
Toch is <lit beslist noodzakelijk.
Vandaar dat dan ook geadviseerd wordt, daar waar nog ratten zijn overgebleven, een nabehandeling uit te voeren met cu-

marine. Het verdient overweging
om na te gaan of het ook bij
deze algemene acties niet mogelijk is cumarine toe te passen
i.p.v.
bovengenoemde
bestrijdingsmiddelen.
15.

Moergestel en Tilburg: Wat zijn
de gevaren van cumarine voor vee
en huisdieren ?
De doodskop op de verpakking
boezemt nl. veel mensen angst
voor cumarine in.

P.D. Of en wanneer een bepaalde dosis van een vergif dodelijk is
voor levende wezens, hangt af
van:
1. de gifsoort;
2. het lichaamsgewicht van het
individu; in het algemeen
geldt: hoe groter het lichaamsgewicht hoe hoger de
dodelijke dosis;
3. de gevoeligheid van het individu.
T.a.v. de cumarine-derivaten is
een eenmalige dosis slechts dodelijk bij opname van een grote
hoeveelheid; bij kleinere hoeveelheden als regel slechts bij meermalige opname. Voor een voortgezette opname kan echter worden
gewaakt.
De bruine rat is gevoeliger voor
cumarine dan zijn zwarte soortgenoot; deze laatste zal er dus,
evenals de muizen, meer van moeten opnemen.
Het tegengif voor cumarine is vitamine K. Hoenders zijn vrij resistent tegen cumarine. Varkens
daarentegen zijn veel gevoeliger
voor cumarine; bij gebruik ervan
in de omgeving van varkensstallen is dus een geregelde controle
van de varkenshokken vereist.
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Resumerende kan dus worden
verklaard, dat in de praktijk de
gevaren t.a.v. cumarine niet moeten worden overschat.
En nu de angst van de boeren
t.o.v. het vergif. Enerzijds is het
een bekend feit, dat boeren soms
roekeloos met vergiften omgaan
(denk aan de bespuitingsmiddelen).
Anderzijds mag men, in het licht
van het bovenstaande, de angst
voor de doodskop niet trachten
weg te praten door de bewering
dat cumarine ongevaarlijk is,
want dan kan ook t.a.v. dit gif
de zoëven gesignaleerde roekeloosheid gaan ontstaan.
De doodskop geldt vooral voor
het
onverdunde mengpoeder.
Het voor het gebruik klaargemaakte lokaas is veel minder
rechtstreeks gevaarlijk.
De gemeentelijke rattenbestrijder
moet echter steeds de normale
voorzorgsmaatregelen nemen bij
het gebruik van cumarine, want
het houdt nu eenmaal gevaren in
voor alle warmbloedige wezens.
En ook de boer moet bij erop
wijzen, dat deze te allen tijde zijn
voorzorgen neemt.
De strooipoeders geven natuurlijk meer risico in verband met
het verstuiven en het transport
ervan door de ratten (zie onder
10).
J6.

Moergestel: Welke weg bewandelen als mensen, vee of· huisdieren
vergiftigingsverschijnselen
vertonen?

P.D. In dergelijke gevallen direct de
dokter of veearts waarschuwen
en deze mededelen welk gif is
gebruikt. Is er cumarine gebruikt, dan kan men tegenover
de dokter of veearts beter de
aanduiding anti-coagulanten gebruiken i.p.v. cumarine.
l 7.

Klundert: Wat te gebruiken tegen muizen?

P.D. Behalve de muizentarwe, kan tegen muizen ook heel goed cumarine worden gebruikt, gemengd
met een geschikt lokaas.
19.

l
j

l

Diessen: Wordt cumarine alt\jd
goed opgenomen ?

P.D. Bij ratten kan soms een bepaalde
smaak (voorkeur) overheersen.
In enkele gevallen wordt het
mengsel cumarine-haver minder
vlot opgenomen. Dan moet een
ander lokaas worden geprobeerd,
bv. tegen de bruine rat vleesafval of gekookte aardappelen. Tegen de zwarte rat natuurlijk altijd een plantaardig lokaas gebruiken (planteneter).
Dat cumarine als zodanig tegenzin zou opwekken, daarvan ziiP
geen voorbeelden bekend.

~
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kost gaat
voor de baat uit

Veghel: Is strooipoeder te gebruiken als mengpoeder ?

P.D. Er is een strooipoeder in de handel, dat als mengpoeder kan
worden gebruikt. Het bezit een
traanlucht en de bruine rat verdraagt het beter dan de zwarte.
18.
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