DE ALGEMENE ACTIE 1958/59
TEGEN DE BRUINE RAT
Als U dit nummer ontvangt staat de algemene actie ter bestrijding van de bruine
rat weer voor de deur. Alvorens nader op de nieuwe actie in te gaan, wi llen we eerst
enige bijzonderheden geven van de actie 1957/58.

ATTENTIE!
Met ingang van 1 februari j.l. is de afdeling Gewervelde Dieren van de Plantenziektenkundige Dienst overgegaan
naar de Directie Wild- en Vogelschade
en Jacht van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
Alle correspondentie betreffende de
bestrijding van ratten en muizen dient
geadresseerd te worden als volgt :
De Heer Directeur van Directie Wilden Vogelschade en Jacht
Afdeling Ratten- en muizenbestrijding,
Geertjesweg 15, Wageningen.
Het telefoonnummer blijft 08370- 2741.

Beginnen we met het overzicht van de deelneming, dan blijkt uit onderstaande
tabel dat het landelijke totaal een zeer verheugende toename te zien geeft. Maar
wat vooral tot tevredenheid stemt is het feit, dat hoe langer hoe meer gemeenten
inzien dat een jaarlijkse actie nuttig is, maar dat een werkelijk doeltreffende
rattenbestrijding alleen kan worden bereikt met een gedurende het gehele jaar
volgehouden bestrijding.
Opvallend is de vooruitgang in de provincies Nrd. Brabant, Limburg en Groningen.
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Wij vestigen er uw aandacht op, dat
regelmatige toezending alleen geschiedt aan de leiders van de gemeente/ij ke rattenbestrijding, opgeleid door
de afdeling Ratten- en Muizenbestrijding te Wageningen en, voor zover
voorradig, aan hen, die rechtstreeks
bij de rattenbestrijding zijn betrokken.
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Aangevraagd propagandamateriaal

Maar dat de gemeentebesturen zich ook steeds meer moeite getroosten om de
jaarlijkse actie beter en intensiever te organiseren, blijkt uit de toename van het
aangevraagde propagandamateriaal (± 30% meer folders) en de 55% meer aangevraagde instructies voor de uitleggers van het lokaas.
affiches

folders

1956

3000

195000

1957/58

3560

254600

instructie voor uitleggers

4600
7150

(4080 voor cmnarine,
3070 voor scilla)
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◄

Zo vogels ►

Zo voert U ratten

En dat de grotere aandacht besteed aan deze campagne niet van tijdelijke aard
is, blijkt uit de hoeveelheden aangevraagde folders voor huis aan huis verspreiding
voor de campagne 1958/59. We mogen hier wel vast verraden, dat daarvoor al bijna
400.000 exemplaren zijn aangevraagd en dat, niettegenstaande het feit dat door de
aanvragers f 0.01 per folder moet worden betaald terwijl tot nu toe deze folders
gratis werden beschikbaar gesteld. Het aantal aangevraagde instructies voor uitleggers voor de a.s. actie bedraagt tot nu toe ca 22.000.
De cumarine-derivaten zijn nu ca 6 jaar op de markt in Nederland. Uit de
ervaring over duizenden gevallen in de praktijk van ons zelf en van de gemeentelijke rattenbestrijders is gebleken dat de resultaten met deze preparaten behaald
bij de rattenverdelging, oneindig veel beter zijn dan die behaald met andere
bestrijdingsmiddelen. Bij een goede toepassing is het nu mogelijk om ook de laatste,
slimste, oudste rat te verdelgen.
Het nadeel van de cumarine-derivaten is dat zij wat langzamer werken dan
scilla-extract en de andere ouderwetse vergiften. De toepassing eist dus een wat
grondiger organisatie.
Het risico bij de toepassing van cumarine-derivaten is misschien iets groter dan
bij het gebruik van Scilla-preparaten. De ervaring is echter dat bij een zorgvuldige
uitleg van cumarine-lokaas het risico zodanig is, dat dit aanvaardbaar is.
Wij hebben dan ook, in overleg met de Medische Hoofdinspectie van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid en de Veeartsenijkundige Dienst, gemeend het
gebruik van de cumarine-derivaten ook bij de algemene actie ter bestrijding van de
bruine rat te moeten adviseren. Met het oog op het iets verhoogde risico geldt dit
advies echter alleen voor die gemeenten, die beschikken over een door ons opgeleide
gemeentelijke rattenbestrijder. Het gebruik van deze preparaten in andere gemeenten
moet worden ontraden.
Dit advies is in ruime mate opgevolgd, zoals uit onderstaande cijfers blijkt :
LokaasPorties
(scilla)
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t.b.v. zelf-

457.5 kg

122.5 1

356.5 kg

15.5 1

bereiding

cumarinepreparaten
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(waarvan plm. 950

kg gereed lokaas)

En met succes. Van de 427 gemeenten die cumarine-derivaten toepasten, gaven
er 271 het oordeel : betere en afdoende resultaten; 83 gemeenten beoordeelden de
resultaten als gelijk t.o.v. Scilla-extract, 4 gemeenten hadden minder resultaten; de
overige gemeenten konden geen vergelijkend oordeel geven, daar zij voor het eerst
deelnamen aan de algemene actie of voorheen nooit Scilla hebben gebruikt, en
derhalve geen ervaringen hadden met de Scillablokjes.
De actie 1958-1959
Ook voor deze actie moet onderscheid worden gemaakt tussen gemeenten die
niet beschikken over een gemeentelijke rattenbestrijder en gemeenten, die wel over
dit personeel beschikken.

a. Gemeenten zonder gemeentelijke rattenbestrijder:
Voor deze gemeenten adviseren wij in geen geval het gebruik van lokaas op
basis van cumarine-derivaat. Door gebrek aan ervaring zullen de resultaten beneden
verwachting blijven en daardoor het vertrouwen in het gebruik van deze middelen
schaden.
De belangrijkste reden waarom wij deze gemeenten het gebruik daarvan ontraden
is dat bij toepassing van cumarine-middelen zonder een grondige ervaring de
risico's te groot worden.
Wij adviseren hier het gebruik van de bekende Scilla-brokjes en wel een mengsel
van 2 of meer fabrikanten. De ratten hebben dan de keuze tussen brokjes van
verschillende samenstelling, waardoor een betere opname van het lokaas wordt
bevorderd en daarmede het resultaat van de actie.
Voor de bestrijdingsperiode zouden wij in principe de week van 15-22 december
willen voorstellen. Desgewenst kan naar gelang van lokale omstandigheden uiteraard
van deze periode worden afgeweken.
Wij hebben dan ook in de folders een ruimte opengelaten, waarin de periode
van de bestrijdingsactie door de gemeente zelf kan worden aangegeven.
Wij willen er hier, wellicht ten overvloede, nog eens op wijzen dat de resultaten
belangrijk ten goede worden beïnvloed indien de lokaasporties aan huis worden
bezorgd en direct door de bezorger op aanwijzing van de bewoners worden uitgelegd.
Voor het overige mogen wij verwijzen naar de inhoud van de "Instructies voor
uitleggers van Scilla middelen" die op aanvraag gratis beschikbaar zijn.
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◄ Door zo'n gat ....

b.

.... komen ze binnen ►

Gemeenten, die wel beschikken over een gemeentelijke rattenbestrijder.

Hoe oordelen zij over cumarine?

Deze gemeenten geven wij ten sterkste in overweging over te gaan op de toepassing van lokaas vergiftigd met cumarine-derivaat. Daar dit preparaat langzamer werkt, is een systematische bewerking van de gemeente in een week uitgesloten.
Daar een systematische uitleg van groot belang is, adviseren wij de bestrijdingsperiode over een langer tijdvak uit te breiden. Deze periode zou kunnen vallen
tussen 15 december en 1 februari, mits de behandeling in deze periode continu
doorgaat.

In het verslag van de landelijke actie
bruine rat 1957 elders in dit nummer,
hebt U kunnen lezen hoeveel gemeenten
in dat jaar met cumarine hebben gewerkt.
Ook is daar vermeld hoevelen over dit
middel ten opzichte van scilla een gunstig, gelijkwaardig of ongunstig oordeel
hebben uitgesproken; in de laatste categorie staan er (gelukkig) maar 4 genoteerd.
Het is in dit verband wel aardig te
vernemen in welke bewoordingen sommige gemeenten zich over de resultaten
met cumarine, vergeleken met die van
scilla, hebben uitgelaten.
Het betreft hier mededelingen op de
teruggezonden vragenlijsten i.v.m. bovengenoemde actie.

De voornaamste richtlijnen voor het gebruik van lokaas met cumarine-derivaat
zijn:
1. Het lokaas moet door de rattenbestrijder worden bereid en persoonlijk ter
plaatse uitgelegd in aanwezigheid van de verantwoordelijke bewoner.
Deze wordt tegelijkertijd op de hoogte gebracht van de eigenschappen en risico's
van het preparaat en de toepassing.
2. Men late nooit het poeder zelve achter, doch, indien noodzakelijk alleen het
bereide lokaas. Dit worde alleen achtergelaten in een zak of blik waarop het
woord "Rattenvergif" is aangegeven. Zo mogelijk worde een "Instructie voor
cumarine-uitleggers" achtergelaten.
3. Gebruik nooit lokaas dat door ratten kan worden versleept, dus geen broodblokjes, havermout of hard kippenvoer.
4. Het lokaas mag nooit worden uitgelegd op
mensen, vee, pluimvee, huisdieren. Zieke
mogelijk worden opgeruimd. Deze zijn op
andere dieren. Varkenshokken regelmatig
dode ratten en deze verwijderen.

plaatsen, waar het bereikbaar is voor
en dode ratten moeten zo spoedig
den duur giftig bij consumptie door
iedere dag controleren op zieke en

5. Overgebleven lokaas moet na de actie worden opgeruimd. Voor het overige
moge worden verwezen naar bovengenoemde "Instructie voor cumarine-uitleggers", welke gratis verkrijgbaar is.
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Wij laten dan aan 't woord de gemeenten:

.,,

Barradeel:
Resultaat met cumarine t.o.v. scilla
zeer goed, omdat alle ratten worden
gedood ter plaatse.
Castricum:
Cumarine werkt tweemaal zo goed als
scilla; voortaan zal alleen met cumarine-poeder worden gewerkt.

Deventer:
Ten aanzien van het gebruik van scilla
blijft het resultaat beneden de verwachting.
Daarentegen worden met cumarine
(vermengd met haver en slaolie, vleesof visafval) uitstekende resultaten behaald.
Het aas, vermengd met cumarine-poeder, wordt regelmatig door de ratten
opgenomen, hetgeen niet het geval is
met scilla-preparaten. Deze laatsten
worden bij een tweede uitleg bijna
nimmer door de rat opgenomen.
Diemen:
In boerderijen en op vuilnisbelten niets
beter dan cumarine.
Harlingen:
Het is een gebiedende eis een permanente bestrijding toe te passen.
De haarden in deze gemeente werden
dit jaar uitsluitend met cumarine bewerkt. Met de resultaten van dit gif
kunnen andere bestrijdingsmiddelen
niet evenaren.
Hoeven:
Cumarine voldeed veel beter. De resultaten ermee waren praktisch 100%,
hetgeen van scilla niet kon worden
gezegd.
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