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varing met cumarine is van dien aard,
dat het gehele jaar door uitsluitend wordt
gewerkt met dit poeder, daar de resultaten bijna altijd zichtbaar zijn en het
publiek zelden terugkomt met de klacht
dat het niet heeft geholpen.
Wel worden per jaar nog een 5000
scillatruffels uitgelegd in holen bij walkanten. Maar waar het enigszins mogelijk is, wordt een lokaas met cumarine
gebruikt.
Hopende dat een en ander stof oplevert voor "Rat en Muis", teken ik hoogachtend,

H. Pais,
Opzichter Reinigingsdienst.
SOMEREN
Ter begeleiding van het gebruikelijke
enquete-formulier, wil ik iets meer schrijven over de juist achter ons liggende
winteractie.
In de overtuiging dat het huis aan huis
bezoek met vergif-uitleg door onze rattenbestrijders het meest effect zou sorteren, heb ik deze maal dit systeem gekozen.
Aangezien dit echter enerzijds door gemeentearbeiders moet gebeuren, en er
anderzijds niet voldoende geld voor de
actie beschikbaar is, heb ik daarvoor
gekozen de wintertijd met het onwerkbaar weer.
Onze eigenlijke 2 rattenbestrijders zijn
daarvoor aangevuld met nog enige gemeentearbeiders.
Dientengevolge is onze actie niet uitgevoerd in de bekende algemene periode,
maar veel later.
Bij deze actie zijn voor de voet weg
zoveel mogelijk alle boerderijen bezocht;
in totaal waren er dit 570.
Hiervan waren 417 ofwel 73% besmet.
Toch is het de stellige mening van
onze rattenbestrijders dat menigeen op-

gaf geen ratten in huis te hebben, ondanks het feit, dat zij positief de idee
hadden, dat deze bedrijven besmet waren.
Op vier adressen werd zonder meer
geweigerd de bestrijding toe te laten.
Het percentage 73 is daarom bepaald
nog aan de lage kant te noemen.
Op enkele adressen werd gezegd, dat
geen ratten op het bedrijf waren.
Toen echter bij enig doorpraten bleek
dat de rattenbestrijding voor de belanghebbende niets kostte, bleken ze wel ratten te hebben.
Op een adres werd ook beweerd dat
geen ratten aanwezig waren. Het spiedende oog van onze rattenbestrijder had
echter al genoeg gezien.
Eén greep over een balk gaf hem een
handvol verse keutels, waarop de boer
toch wel moest toegeven.
Op alle plaatsen is gewerkt met cumarine-haver-lokaas.
Een van de Boerenbonds-pakhuizen
verkoopt ook rattenbestrijdingsmiddelen.
Zij kwamen ons echter vragen om voor
de bestrijding te willen zorgen; en dit
met goed succes.
Het merendeel van de bezochte bedrijven heeft nog een controle-bezoek
gehad, waarbij vrijwel unaniem de mening heerste, dat de bestrijding goed
succes gehad had.
Alhoewel deze winteractie in het bijzonder gericht was tegen de bruine rat,
is uiteraard de zwarte rat, als meest
voorkomende hier, tegelijkertijd bestreden met het bovengenoemde goede resultaat.
Inmiddels zijn wij ook begonnen met
het bestrijden van de bruine rat in de
waterlossingen met rioolachtig karakter.
Aangezien wij daarmee echter nog pas
begonnen zijn, kan ik nog niet veel van
de resultaten mededelen.
Het laat zich echter aanzien dat de
haver hier als lokaas niet zo aantrekke-
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lijk is; zo nodig zal ik hierbij overstappen op het gebruik van vleesresten.
Maar hierover misschien later meer.
Voor het bestrijden in de waterlossingen maken wij gebruik van het model
rattenkisten zoals in "Rat en Muis" is
gesuggereerd.
Alhoewel ik ervan overtuigd ben dat

het succes met deze cumarine-bestrijding
zeer gunstig is, wil ik geen vergelijking
maken met eerder gehouden bestrijding
met andere preparaten, omdat deze keer
de bestrijding zeer intensief ter hand genomen is.

Oude klare
In de gemeente Zundert komen, volgens een mededeling van de gemeentelijke bestrijder, veel aanvragen binnen voor
rattenverdelging. Tot heden werden alle
haarden uitgeroeid.
Tn één object vond men na verdelging
157 dode ratten. De betrokken boer had
reeds van alles geprobeerd om het ongedierte, dat hem flinke schade berokkende,
kwijt te raken, tevergeefs.
Aan de gemeentelijke bestrijder had
hij dan ook onomwonden te kennen gegeven, dat het hem ook wel niet zou lukken en dat hij er rustig een fles oude
klare om durfde verwedden.
Een week later was de boer z'n fles
kwijt!

de tuinman te instrueren inzake de bestrijding.

f 16.000!
Bij een bezoek aan een landgoed ergens in Gelderland, vertelde de eigenaar
dat hij reeds 20 jaar een contract heeft
met een partikuliere rattenbestrijdingsfirma, à raison van f 800.- per jaar.
Ondanks dit niet onaanzienlijke kapitaal van 16 mille, mag hij zich nog steeds
in de aanwezigheid van het ongedierte
verheugen. Hij heeft nu echter besloten
aan deze geldverspillerij een einde te
maken en Wageningen dan ook verzocht

De Direkteur van Gemeentewerken

Eclatant succes
De gemeentelijke bestrijders van Oldenzaal boekten een eclatant succes op
een pluimveebedrijf, waar in 4 hokken
ca 1000 kippen worden gehouden.
De eigenaar had geconstateerd dat de
dieren opvallend weinig eieren legden en
ontdekte spoedig dat ratten een geduchte
portie van de inhoud der voerbakken
voor hun rekening namen.
In een week tijd hebben de bestrijders
90 kg cumarine-haver uitgelegd en daarmee was het ongedierte uitgeroeid.
Met dit resultaat nog niet tevreden, is
men toen op zoek gegaan naar de zondaars; 400 werden er uitgegraven in de
hokken, terwijl in de naaste omgeving
ook nog talrijke kadavers werden gevonden.
Naar schatting, en de eigenaar bevestigde dit, hadden de vrijbuiters wekelijks
plm. 65 kg voer in de wacht gesleept, hetgeen voor de eigenaar een jaarschade
van ca f 1200.- betekende, ongeacht andere schade, zoals eierroverij e.d.
De kippenhouder is ogenblikkelijk begonnen met het ratdicht maken van alle
hokken.
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