◄ 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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Mee-eters
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DE GEMEENTE AAN HET WOORD
ERVARINGEN MET CUMARINE Il
Zoals wij in ons vorig nummer hebben aangekondigd, laten wij nu enkele andere
gemeenten aan het woord over hun ervaringen met het gebruik van cumarine in
1957, nl. Schiedam, Roosendaal, Bergen op Zoom en Someren.

SCHIEDAM
A

Koudekerke :
De resultaten met scilla waren zeer
onvoldoende. Cumarine voldeed zeer
goed, vooral op vuilnisbelten.
Midwoud:
Cumarine werkt veel beter; dit is zon der uitzondering het antwoord uit alle
plaatsen, ook van de gemeenschappelijke bestrijding West-Friesland.
Oldekerk:
Cumarine is uitgesproken beter.
Ophemert:
Scilla is ten opzichte van cumarine
waardeloos.
Ruinen:
Cumarine werd gebruikt voor hopeloze
gevallen.
Standdaarbuiten :
Met cumarine wordt meer een algemene verdelging verkregen.
Tudderen:
Met cumarine 40% betere resultaten.
Utingeradeel :
Cumarine-haver ruimt ook de laatste
rat op.

Wassenaar:
Cumarine werkt veel radicaler: de laatste rat wordt ook gedood.
Wognum:
Cumarine wordt veel beter opgenomen; er werden veel oude ratten mee
gedood.
Zweeloo:
Met cumarine komt men tot algehele
verdelging.
Zwolle:
Verschillende gevallen waarin voorheen met scilla-blokjes nimmer afdoende resultaten werden verkregen,
zijn nu met cumarine behandeld met
als gevolg dat hier absoluut geen rat
meer wordt ontdekt.
De behandeling met cumarine vergt
wel meer tijd en zorg: in vele gevallen
moest cumarine-haver 3 à 4 maal worden bijgevuld.
Een aangename bijkomstigheid:
bij
toepassing van cumarine vindt men de
dode dieren , wat bij scilla niet het
geval is. Dit werkt t.a.v. de bestrijders
stimulerend.

Bruine rat

Na bekendmakingen in de dagbladen
werd begonnen met de bestrijding omstreeks 15 november 1957.
Aanvankelijk werden weinig gevallen
aangegeven door het publiek, doch naarmate de bestrijding langer duurde en er
resultaten geboekt werden , vooral aangetoond door het vinden van dode ratten ,
kwamen steeds meer aangiften van de
zijde van het publiek binnen, waardoor
een goed overzicht werd verkregen over
de rattenstand.
Alle gegevens zijn zorgvuldig genoteerd en gerangschikt op straat en huisnummer, zodat ook voor volgende acties
een goed uitgangspunt verkregen is.
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[n tegenstelling tot voorgaande jaren,
waarin praktisch alleen met scilla-koekjes of truffels is gewerkt, werden in 1957
vrijwel uitsluitend cumarine-preparaten
gebruikt, hoofdzakelijk in de vorm van
mengpoeder. Bij wijze van proef zijn
2000 porties van de handel betrokken
bestaande uit havermout met cumarinepoeder.
Gebleken is dat dit lokaas niet goed
wordt opgenomen. Vermoedelijk is de havermout te zacht. Een rat knaagt blijkbaar liever aan harder voedsel.
Eerste kwaliteit haver, vermengd met
cumarinepoeder en een weinig slaolie,
werd steeds goed opgenomen.
Na een proef met extra toevoeging van

kanen , afkomstig van uitgesmolten paardevet, aan de porties, werd hiermede
doorgegaan.
De kanen, ook zonder haver, vermengd
met cumarinepoeder werden gretig opgenomen. Dit voedsel is ook vrij hard
en de poeder blijft er goed aan kleven.
Aan ieder pakje lokaas wordt -+- 1/ 6 gedeelte kanen toegevoegd.

In bepaalde gevallen, waarin moeilijk
met cumarine gewerkt kon worden , werd
nog sc illa-extract gebruikt vermengd met
stukjes brood en kanen. Ook hiermede
werden wel resultaten bereikt.
Een bezwaar van de toevoeging van
kanen kan zijn dat bv. katten hiervan
gaan eten, hetgeen niet het geval is met
uitsluitend haver en cumarine. Echter zijn
geen gevallen bekend geworden waarin
zulks geschied is.
In totaal werden buiten de eerder genoemde 2000 porties met havermout,
13200 porties cumarine-lokaas en strooipoeder gebruikt. Voor het mengen van
de haver, kanen en cumarinepoeder is
een eenvoudige mengtrommel geconstrueerd, aangedreven door een kleine elektromotor. Hierdoor wordt een goede en
snelle vermenging verkregen, terwijl door
de grotere hoeveelheden die hierdoor
klaargemaakt kunnen worden, beter de
juiste mengverhouding aangehouden kan
worden.
Daarnaast zijn verwerkt 7 liter scillaextract met gebruikmaking van stukjes
witbrood.
9

