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Wij vestigen 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: z warte rallen als geveltoeristen.

AUTEURSRECHTEN VOORBEHOUDEN

hij de Landelijke actie
Bruine rat
De ouderwetse vergiften, gebruikt voor
de verdelging van ratten en muizen hebben allen in meer of mindere mate een
eigenschap gemeen:
zij veroorzaken een pijnlijke dood.
Ratten, die om de een of andere reden
een niet-dodelijke dosis van het met deze
vergiften gemengde lokaas hebben opgenomen worden spoedig en acuut ziek en
lijden pijn, waardoor zij in staat zijn een
verband te leggen tussen het opgenomen
voedsel en hun ziek worden.
Hersteld zijnde herkennen zij het voor
hen gevaarlijke voedsel en weigeren dit
niet alleen, maar houden ook hun soortgenoten hiervan af. Dit kan men enigermate ondervangen door van lokaas te
veranderen. Maar ook dit "kunstje" gaat
op den duur niet op. Zij gaan alles wantrouwen.
Het gevolg van een en ander is dat het
met deze conservatieve vergiften vaak
moeilijk is om een object ook van de
laatste ratten te zuiveren zonder uitvoerige voorzorgen. Heel vaak bleven de
spreekwoordelijk geworden oude, slimme
ratten over, die rustig weer een nieuwe
bevolking gingen opbouwen. Vandaar
dan ook de overlevering, dat een boerderij niet volledig gezuiverd en vrij kan
worden gehouden van dit schadelijk ongedierte.
Echter men moest toentertijd roeien
met de riemen die men had. Eén vergifpreparaat had een voordeel boven alle
anderen, nl. dat het voor mens en huisdier veel minder gevaarlijk was dan de
andere vergiften, nl. het Scilla-extrac;t.

Toen de Plantenziektenkundige Dienst
met medewerking van de gemeentebesturen de jaarlijkse actie ter verdelging van
de bruine rat ging organiseren, lag het
dus voor de hand, dat het Scilla-extract
werd gekozen als vergifbasis voor de zg.
streekactiebrokjes.
De resultaten waren over het geheel
genomen bevredigend, mits de brokjes
met zorg werden uitgelegd. Nog beter
waren de resultaten als er voor het gemeentebestuur gelegenheid was om het
lokaas met Scilla zelf klaar te maken.
Immers hierdoor was het mogelijk om
het lokaas aan te passen aan de omstandigheden.
In de loop van de jaren zijn echter de
omstandigheden gewijzigd.
In de eerste plaats werd het vergifarsenaal t.b.v. de ratten- en muizenverdelging
uitgebreid met nieuwe vergiften met zulke eigenschappen, dat de verdelging van
deze knaagdieren weinig problemen meer
oplevert, nl. de zg. cumarine-derivaten of
anticoagulanten.
In de tweede plaats heeft de locale organisatie der ratten bestrijding zich verder
ontwikkeld, zodat momenteel meer dan
de helft van de Nederlandse gemeente:1
beschikt over een of meer door de Pla,1tenziektenkundige Dienst opgeleide rattenbestrijders, deskundigen dus voor dit
werk, die de nieuwe vergifpreparaten
kunnen toepassen.
De dodelijke werking van de cumarinederivaten, berust, zoals bekend is, op het
feit dat zij het stollingsvermogen van het
bloed vernietigen. Daar bovendien de
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haarvaten van het bloedvatenstelsel "poreus'' worden sterven de dieren aan
meestal inwendige verbloedingen. Dit
proces verloopt niet acuut, maar geleidelijk en pijnloos. De ratten kunnen nu
geen verband leggen tussen het voor hen
gevaarlijke voedsel en het langzamerhand
verzwakken ten gevolge van bloedarmoede en hun sterven. Zij blijven dan ook
van het vergiftigde lokaas eten tot zij
sterven.
Het zal nu duidelijk zijn waarom de
cumarine-derivaten feilloze rattenverdelgingsmiddelen zijn. Ook de oudste en
meest ervaren rat wordt om de tuin geleid en sterft. De praktijk wijst dan ook
uit dat met deze cumarine-middelen, mits
zorgvuldig en op de juiste wijze toegepast, zonder veel moeite elke, ook het
moeilijkste object, dus ook iedere boerderij, volledig van ratten en muizen kan
worden gezmverd.

Ja, ook van muizen, want cumarine

king van de ratten blijft. De hoeveelheid
lokaas moet steeds worden aangevuld tot
dat er niet meer van wordt gegeten. Is
het zover dan is men ook volledig van
zijn ratten en muizen af.
Een voordeel van dit preparaat is:
Een nabehandeling van het object is
dan ook niet meer nodig. Dit bespaart
ook tijd en energie.
Een nadeel van cumarine is, dat het
voor alle warmbloedige wezens dus ook
voor mens en huisdier, op den duur dodelijk is. Op den duur, een eenmalige
opname heeft als regel , tenzij zeer grote
hoeveelheden van het lokaas worden opgenomen, geen gevolgen. Ook zij moeten gedurende enige tijd het gif regelm:itig binnenkrijgen voor de dood intreedt.
Ook hier gaat het proces geleidelijk.
Een voordeel is weer dat er een goed
tegengif tegen cumarine-vergiftiging is in
de vorm van vitamine K-injecties.

Maar het gewenste resultaat: totale verdelging van alle ratten en muizen wordt
in elk geval bereikt.

Als dus een portie met cumarine vergiftigd lokaas in een verkeerde maag terecht is gekomen, dan hoeft dit als regel
geen ongelukken tengevolge te hebben,
als men onmiddellijk de dokter of de
veearts waarschuwt en hem mededeelt
dat hier een vergiftiging door een anticoagulant wordt vermoed. De naam cumarine of cumarine-derivaat is bij hen,
die niet rechtstreeks met de rattenbestrijding te maken hebben, minder bekend.
Noem dus het woord "anticoagulant" tegenover de dokter of de veearts en spreek
niet aJteen over cumarine.

Een nadeel is dat cumarine-derivaten
betrekkelijk langzaam werken en de ratten moeten ervan kunnen blijven eten tot
zij sterven. Dit heeft tot gevolg dat men
de eerste paar dagen nog geen resultaten
ziet. De eerste dode dieren vindt men
pas na 3-5 dagen , afhankelijk van de rattensoort. Voorts moet er voor worden
gezorgd, dat er altijd lokaas ter beschik-

Een ander nadeel van de cumannederivaten is, dat zij secundaire vergiftigingen kunnen veroorzaken. Dat wil zeggen, dat de door cumarine ziek geworden
of gestorven ratten gevaarlijk zijn voor
de dieren die er op azen. Worden teveel
van deze ratten door de kat, hond en
niet te vergeten het varken geconsumeerd,
dan worden ook zij vergiftigd en ster-

werkt tegen alle warmbloedige dieren dus
ook tegen alle ratten en muizen. In tegenstelling met de Scilla- en zinkfosfide preparaten hebben wij hiermede een universeel preparaat voor de ratten- en muizenverdelging.
Wel zijn de muizen en de zwarte ratten
wat meer bestand tegen dit gif, zodat het
bij een actie tegen deze dieren iets langer
duurt voor men resultaten heeft.
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om geen gemengd kippenvoer of
havermout als lokaas te gebruiken.
Van het kippenvoer worden de maiskorrels vaak versleept, dit geschiedt
ook vaak met havermout met alle
gevolgen van dien.

ven. Een enkele rat zal niet veel gevaar
opleveren, maar het is natuurlijk nooit
te controleren hoeveel er worden geconsumeerd.
Houd hier dus rekening mee, en waarschuw de bewoners van het te behandelen object, dat de katten en honden gedurende de actie zo mogelijk moeten
worden vast gehouden, in elk geval zo
ruim moeten worden gevoerd, dat zij
geen behoefte hebben aan aanvulling van
hun maaltijden met ratten.
Bedenk bovendien dat varkens nogal
gevoelig zijn voor cumarine. Wordt dit
middel toegepast in varkenshokken, neem
dan alle voorzorgen, dat de varkens niet
bij het lokaas kunnen komen en waarschuw de boer om geregeld de hokken te
controleren op de aanwezigheid van zieke of dode ratten, die zo spoedig mogelijk moeten worden verwijderd.
Rekening houdende met bovenstaande
bezwaren tegen cumarine, is de ervaring
van de Plantenziektenkundige Dienst over
vele duizenden gevallen, waarbij dit rattenbestrijdingsmiddel is gebruikt, van
dien aard, dat gemeend wordt cumarine
te kunnen adviseren voor het gebruik bij
de algemene actie ter bestrijding van de
bruine rat, maar . . . .,
alleen voor die gemeenten die beschikken
over een gemeentelijke rattenbestrijder.
Deze functionarissen zijn nl. door de
P.D. opgeleid en geheel op de hoogte van
het gebruik van cumarine als vergifbasis
bij de ratten- en muizenbestrijding.
Voor de goede orde willen wij hieronder nog eens in het kort een aantal
belangrijke punten bij het gebruik van
deze preparaten naar voren brengen.
1.

Pas het lokaas bij de omstandigheden aan. In 95'1/o van de gevallen
voldoet haver, doch alleen eerste
kwaliteit, als lokaas. Wij adviseren

Bevochtig de haver met een weinig
slaolie of andere goede spijsolie.
Gebruik geen minerale olie.
Meng deze spijsolie goed door de
haver. Niet teveel gebruiken, het is
voldoende als de korrels even glimmen. Voeg daarna het cumarinemengpoeder toe in de verhouding
als is aangegeven op de gebruiksaanwijzing. Meestal is de mengverhouding 1 deel cumarine op 20 delen
lokaas.
2.

Leg een hoeveelheid, niet te weinig,
van dit lokaas op zoveel mogelijk
daarvoor in aanmerking komende
plaatsen uit.
Zorg dat deze porties buiten bereik
van kinderen, huisdieren en vee
liggen.
Eventueel onder een omgekeerde
veilingkist, verzwaard met een flink
gewicht.

3. Controleer de volgende dag de opname. Is er weinig opgenomen vul
dan de portie aan tot de oorspronkelijke hoeveelheid. Is er meer dan
de helft opgenomen vul dan aan tot
3-7 maal de oorspronkelijke hoeveelheid.
De ratten pellen de korrels uit en
laten het kaf achter. Hierdoor wordt
soms de indruk gewekt, dat de haver onaangeroerd is gebleven en er
dus niets is opgenomen. Kijk dus
goed uit!
4.

Controleer 4-5 dagen later de opname nog eens. Verwijder het kaf
en leg weer vers lokaas neer in vol-
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doende hoeveelheid. Houdt deze
controle telkens na enige dagen vol
totdat het zeker is dat er geen lokaas meer wordt opgenomen. Is het
zover dan is het object ook vrij
van ratten geworden.
5.

Wees voorzichtig met cumarine-lokaas in varkenshokken. Varkens zijn
gevoeliger voor cumarine dan andere dieren en wijs de boer erop dat
de varkenshokken regelmatig moeten worden onderzocht op zieke, en
daardoor traag geworden, of dode
ratten. Deze moeten direct worden
verwijderd.
Let bij uw controle vooral ook op
de varkens. Als U iets verdachts
bij deze dieren ziet, waarschuw onmiddellijk de veearts en deel hem
mede dat hier een vermoeden is
van vergiftiging door een anti-coagulant. Dit geldt natuurlijk ook voor
verdachte verschijnselen bij andere
huisdieren, vee en voor mensen. In
het laatste geval direct de dokter
waarschuwen. Stel ook de bewoners
van de boerderij op de hoogte van
het bovenstaande, maar deel hen
ook mede dat er een goed tegengif
tegen cumarine bestaat, dat mits tijdig toegediend, afdoende is.

6.

7.

Zorg er voor dat het vergiftigde
lokaas niet vermengd kan worden
met het veevoer of ander voedsel.

Laat nooit onvermengd cumarinepoeder op het object achter.

8.

Meng het lokaas persoonlijk en laat
dit nooit over aan de bewoners van
het object.

9.

Geef het vergiftigde lokaas nooit
aan kinderen af. Deze mogen vanzelfsprekend ook nooit te pas komen aan de uitleg daarvan.
Waarschuw ook de boer er tegen!
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Leg zelf het lokaas uit, in elk geval
de eerste keer.
10.

Als het nodig mocht zijn om een
hoeveelheid lokaas achter te laten
doe dit dan in papieren z1kken of
blikken en dozen, waarop het woord
"Rattenvergif" duidelijk met grote
letters is aangebracht.

11.

Zorg dat de uitgelegde porties worden aangevuld tot er niet meer van
wordt opgenomen, anders zullen de
resultaten teleurstellend zijn. Wijs
ook de boer er op om goed uit te
kijken opdat lege kafjes niet aangezien worden voor hele korrels.

12.

Gebruik buitenshuis lokaas vergiftigd met Scillaextract. Maak het
lokaas bij voorkeur zelf volgens de
gebruiksaanwijzing klaar. Gebruikt
U de bekende streekactiebrokjes, leg
deze dan uit als een gemengd produkt van verschillende fabrikanten
en wees royaal.

13.

Gebruikt U ook buitenshuis cumarine lokaas, zorg dan dat dit onbereikbaar is voor vogels of andere
dieren dan ratten. Gebruik omgekeerde veilingkistjes of zg. rattenkisten en bescherm het lokaas tegen
regen!

14.

Op vuilnisbelten bij voorkeur vleesafval als lokaas gebruiken. Denk
om andermans honden en katten!

15.

Leg het lokaas altijd ruim uit. Hierbij geen bestedingsbeperking! Maar
wel voorzichtig zijn en onbereikbaar
maken en houden voor kinderen en
andere dieren dan ratten.

16.

Gebruik steeds zoveel mogelijk vers
bereid lokaas. Ranzig geworden lokaas wordt vaak slecht opgenomen.
Maak dus niet te grote voorraden
tegelijk klaar.

Voor die gemeenten die niet over gemeentelijke rattenbestrijders beschikken
adviseren wij uitsluitend het gebruik van
lokaas, vergiftigd op basis van Scilla-extract.
Voor hen geven wij dan nog eens de
volgende richtlijnen:
1. Maak bij voorkeur uw eigen lokaas
klaar met behulp van Scilla-extract of
Scilla-pasta.
2. Als ge de bekende Streekactiebrokjes
gebruikt, verdeel de bestelling dan
over verschillende fabrikanten en leg
de brokjes royaal en gemengd uit.
De eerste uitleg moet het doen, een
tweede uitleg heeft weinig zin.

3.

Pas zo mogelijk nabehandeling met
een ander lokaas toe.

4.

Wees zorgvuldig in de uitleg. Scilla
is, vooral in grotere hoeveelheden,
ook niet helemaal ongevaarlijk.

5.

Zorg dat er zo min mogelijk ander
voedsel voor de ratten beschikbaar is.

En ten slotte.
Een rattenverdelging geeft altijd min
of meer tijdelijke resultaten. Maak deze
resultaten permanent door ratweringsmaatregelen.
Hiervoor zij verwezen naar de voorgaande nummers van dit mededelingenblad.

Toestelletje voor hel mengen van haver en cumarine
Indien ratten bestrijding op grote schaal
moet plaats vinden, kan het nuttig zijn
een toestelletje te bezitten, waarmede haver en cumarine-mengpoeder kunnen
worden gemengd. Bij de Rotterdamse
Ontsmettingsdienst hebben wij ons laten
inspireren door mengtoestellen die in de
chemische industrie veelvuldig worden
gebruikt en die bestaan uit een ongeveer
kubusvormige trommel, die met een diagonaal geplaatste as ronddraait. Deze
toestellen zijn als regel uitgevoerd met
mechanische aandrijving. Het op onderstaand schetsje aangegeven toestel is een
vereenvoudigde uitvoering, die met de

hand wordt gedraaid. Het kan door elke
handige plaatwerker worden gemaakt.
De kubus heeft aan twee tegenover elkaar liggende hoekpunten een afplatting,
waardoor de as loopt, die aan elke zijde
op een eenvoudig lagertje steunt. Op
een ander hoekpunt is een vultuit aangebracht, waarop een dekseltje kan worden
geplaatst, dat met enkele knevels bevestigd is. Het is in de werkplaats van de
dienst vervaardigd.
Ik meen goed te doen door deze publikatie de rattenbestrijders op deze mogelijkheid attent te maken.
Ir. R. Oijkshoorn.

