Overdruk "Rat en Muis" -

Bij de voorplaat: bruine rat

maart 1959.

Uit het doopceel
van Rat en Muis

ONGEDIERTE PRESENTEERT JAARREKENING
" Tk heb erf 2000 voor over, als ik blijvend van het ongedierte
word verlost".
De boer, die z'n kippenhokken maar liever sloot en een rietdekker die niet tegen de ratten kon opwerken.
In Maarheeze staat echter 'n boerderij, waar men al sinds
enkele jaren geen rat meer heeft bespeurd.

ATTENTIE!
Wij vestigen er nogmaals de aandacht op, dat met ingang van 1 december
1958 de naam van onze (voormalige) Hoofdafdeling:
,,Directie Wild- en Vogelschade en Jacht"
is gewijzigd in:

,,DIRECTIE FAUNABEHEER"
Volledigheidshalve kan hierbij worden vermeld dat het adres van de onder
genoemde Directie ressorterende afdeling Ratten- en Muizenbestrijding,
ongewijzigd blijft, dus: Geertjesweg 15, Wageningen (tel. K 8370-2741).

ZO BEGINT HET VAAK
'n Boerderij in Limburg. De eigenaar meent inwoning te hebben van een enkele rat
tussen de plafonds in de keuken, wil erger voorkomen en waarschuwt "Rattenbestrijding" in Wageningen.
In de vloer van een boven de keuken gelegen slaapkamer worden een paar plankjes
verwijderd en daar vindt men het tastbaar bewijs van de inwoning: 13 met een kop
gevulde emmers uitgepelde haver kunnen worden weggedragen.
Muizen hadden in korte tijd ongeveer 100 kg haver van een naastgelegen graanzolder naar de ruimte tussen de plafonds gesleept, zonder dat de boer van deze
roverij iets had gemerkt.
Maar ook al hadden zijn ongenode gasten de haver ter plaatse uitgepeld, hij zou
er evenmin iets van ontdekt hebben: de hoeveelheid haver blijft immers gelijk, alleen
het gewicht vermindert.
Zonder onderbreking knaagt het nationale ratten- en muizenleger aan onze economie:
dat betekent elke nacht een schade van f 140.000, ieder etmaal een verlies van 375.000
kg graan.
Het zwaarste ongerief van deze gangsters wordt ondervonden in en om de boerderij.
En hun duistere praktijken beginnen heel vaak zoals hierboven is geillustreerd: ongemerkt.
Zeker, tal van boeren wèten dat zij dit gespuis herbergen en zij zullen beamen, dat
er kippen en kuikens ~,1euvelen, dat er geregeld veevoer verdwijnt en dat er nogal
eens geld moet worden uitgegeven aan reparaties die het gevolg zijn van knaagschade.
Maar . . .. hoe dikwijls zijn deze ongemakken niet eenvoudigweg in de bedrijfsvoering verdiskontcerd!
Wat kreeg onlangs één der gemeentelijke rattenbestrijders in Tilburg te horen van
een boer met een uitgebreide huishouding ratten, die hem in één nacht 24 kg haver
armer hadden gemaakt?: ,,Het is moeilijk te zeggen wat die ratten hier nou precies
opvreten, want ge kijkt nie op 'ne zak voer. Als de bakken van varkens en kippen
leeg zijn, dan schudde maar bij". Kijk, dat is nu juist wat die ratten zo dolgraag horen.

AUTEURSRECHTEN VOORBEHOUDEN

Zeer gering is het aantal boeren, dat zich de moeite getroost de verliesposten over
een geheel jaar om te rekenen. Ze zouden versteld staan van de prijs, die het ongedierte
voor 365 dagen gastvrijheid betaalt!'
3

DIT STEMT TOT NADENKEN

OP SPEURTOCHT
Speciaal met het doel een wat concreter beeld te verkrij gen van de jaarschade in de boerderij, zijn enkele ambtenaren van de afdeling Ratten- en muizenbestrijding in
Wageningen, sinds enige tijd bezig in hun rayon een m eer
systematisch onderzoek daarnaar in te stellen.
Bij het bezoek aan een willekeurig bedrijf wordt dan
o.m. geinformeerd naar de aard van de schade, vervolgens
samen met de eigenaar de jaarrekening becijferd en tenslotte advies verstrekt omtrent de bestrijding, waaronder dus te verstaan zowel verdelging als wering.
Tot dusver werden met dit doel 400 boerderijen in Noord-Brabant, Limburg en
Overijssel bezocht en het ligt in de bedoeling dit aantal gestadig uit te breiden.
Wat immers aan sombere fe iten uit deze gewesten naar voren is gekomen, doet
veronderstellen dat het in andere delen van het land in dit opzicht zeker niet gunstiger
is gesteld.
Het betreft hier, zoals is gezegd, een willekeurig aantal bedrijven, zodat de hieronder
vermelde eerste resultaten dan ook niet representatief moeten worden geacht voor de
aard van het bedrijf noch voor de bedrijfsvoering van een bepaalde streek.

SCHADEKLASSEN
We zullen nu allereerst per bezocht rayon een overzicht geven van de aantallen bedrijven in de diverse schadeklassen, vervo lgens in elk hiervan enkele markante
schadecijfers noemen, om tenslotte de schijnwerper te richten op de bedrijven met
een jaarschade boven f 500.
Onder jaarschade verstaan we de totale schade, die het bedrijf als gevolg van de
aanwezigheid van ratten en/of muizen ondervindt, t.w.:
a. schade aan opgeslagen voorraden
b. verliezen aan levende have
c. knaagschade (aan gebouwen en emballage).
Vooreerst dan het aantal bedrijven per schadeklasse.

jaarschade

klasse 1:
2:
3:
4:
5:
6:
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f
0-100
,, 100- 200
,, 200- 300
300--400
,, 400- 500
boven f 500

Noord-Brabant
en Limburg
(265 boerderijen)

Overijssel
(135 boerderijen)

74 bedrijven
94
42
29

53 bedrijven
40
15
10

9

4

17

13

Natuurlijk is in elk van deze klassen een reeks sombere
feiten naar voren gekomen. We noemen er slechts enkele,
daar anders het relaas wat al te eentonig zou dreigen te
worden.
Zo werden in klasse 2 (f 100- 200) o.a. de volgende
verliezen aan levende have geboekt: kuikens: 40 - 70 - 85 224 stuks; verder 10 volwassen kippen en 7 jonge konijnen.
Als gevolg van knaagschade kon men enkele fikse rekeningen betalen: reparatie vloeren f 100, reparatie dak f 150.
En wat de voorraden betreft: in 11 gevallen ging 500-600 kg graan (meest haver)
verloren, terwijl op één bedrijf bovendien nog 150 kg aardappelen kon worden afgeschreven.

In klasse 3 (f 200-300) sneuvelden o.m. 40 drieweekse kuikens en nog eens 119
kuikens; schade in het laatste geval f 144.
Op een ander bedrijf stonden de kippenhokken al geruime tijd leeg, omdat de
ervaring de eigenaar tot het besef had gebracht, dat er met ratten geen kuikens zijn
te houden. Het besef dat er middelen bestaan, die in korte tijd ook de laatste rat opruimen, was hier blijkbaar nog niet doorgedrongen. Dan liever de hokken dicht!
Op een nertsfokkerij hadden ratten gangen gegraven onder het gaas, waardoor nog
wel eens een nerts ontsnapte, hetgeen dan een schadepost van f 200 betekende.
Reparaties aan gebouwen: plafonds f 100, zolder idem, dak en plafond f 100 en
f 140; vloeren: 2 gevallen van f 100 en eenmaal f 150.

Vernielingen aan zakken: 100, 200 en 300 stuks; schade in de beide laatste gevallen
f 100 en f 150.
En tenslotte betreurden(?) 20 boeren een verlies van 500- 1000 kg graan. meest haver.

In klasse 4 (f 300--400) werden 70 halfwas konijnen het kind van de rekening;
schade f 210. Voorts diverse aantallen kuikens, variërend van 60 tot 260 stuks; in
3 gevallen bedroeg de schade om en nabij f 300.
Ook aan gebouwen moest men in deze klasse het nodige laten herstellen: 5 dakreparaties, lopend van f 50- 200; zolders en deuren moesten worden vernieuwd;
herbouw van een deel der schuur kostte f 150.
Duizenden zakken werden vernield, waaronder aantallen van 250 en 400 stuks op
één bedrijf.
Op 17 boerderijen verliesposten van 500-1000 kg graan,
ook hier meestal haver.
Enkele bedrijven bleken een bijzondere aantrekkingskracht voor de ratten te bezitten, vanwege de ruime keus
aan voedsel. Zo verloor men op één bedrijf, behalve 700 kg
kippenvoer, ook nog J000 eieren; op een ander 500 kg
biggenmeel en eveneens 1000 eieren; op een derde 2500 kg
schoofstro, 400 kg haver en 300 kg mais; terwijl eigenaar
nummer 4 o.m. 200 kg zoete lupine' kon afboeken.
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In klasse 5 (f 400--500) hetzelfde beeld.
Ettelijke reparaties aan gebouwen, waaronder een van
f 310 (da k) en tl.én van f 400 (plafonds in 4 kamers en
gang; honderden guldens voor herstel van zakken.
En ook hier grandioze verliezen aan voorraden: 8 ge vallen van 500- 1500 kg graan, waarbij één gevoelige ver
liespost van 1000 kg haver, 1500 kg hooi en 500 eieren
Op een ander bed rijf zag de eigenaar o.a. 1000 kg appe len verdwijnen.

NOG ERGER'
D e climax is echter nog niet bereikt. We zijn nl. genaderd tot de, uiteraard grotere
bedrijven, die een jaarschade boven f 500 boekten.
Uit onderstaande trieste tabel blijk t wel, dat het ongedierte er niet voor terugdei nst
jaarrekeningen van f 1000-2000 te presenteren (elk getal = bedrag in guldens).
voorraden en eieren

500
500
300
475
520: 1400 kg graan en
400 kg ochtendvoer
250
80
390: o.a. 1000 kg haver
600
500
560: 1200 kg kippenvoer
en 700 eieren
565: o.a. 1500 kg rogge
585: o.a. 800 kg gerst en
l 000 kg varkensmeel
605: 400 kg mais , 750 kg
ochtendvoer en
1500 eieren
630: o.a. 1700 kg
gemengd graan
340

knaagschadc
--emballage
gebouwen
--

-150

50

levende have

-

-

50

25

-

-

--

30
100

300: 200 kuikens
450: o.a. 205 kuikens

450
500

515: o.a. 1200 kg haver
en 700 eieren
600
900
700
700: o.a. 2000 kg haver,
500 kg varkensmeel
en ochtendvoer

-

30
50: kleding
75
15

75

-

-

-

25
80

-

-

665
680

75

25

-

705

20

50

80

780

-

80
100

50
300: o .a.
f 250
dak 1 )
230

-

200

-

800
800

-

825

-

900
900
950
950

-

--

250
150

-

-

100

-

-

totale
janrschade

-

1000: l zak meel per dag!

150

100

-

1250

1275: per dag l O fokeieren
ä 28 cent

-

-

-

1275

-

1500

-

2100
2160

500

F 2000 GEBODEN !

90

300

gebouwen

-

875: 50 kg voer per week!
775: 2000 kg kippenvoer
en 450 eieren

1000
160

-

levende have

emballage

550
560
580
600
605
610

-

1000: pakhuis CAVV
300 2)
800 2)

-

-

250: 5 biggen
450: 300 kuikens

2000: 250 kippen
opgeruimd
(ziekte)=
f 500; bedrijfsschade f 1500

1125
l225

1) Hier bewoonden bruine ratten de zolder van de varkensschuur en hadden daar zo huisgehouden, dat

-

250 (dak)

200: bedrijfsschade,
omdat geen varkens meer konden worden gehouden
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jaarschad1:

500
500
500
525
545

-

--

totale

knaagschade
voorraden en eieren

het dak geheel moest worden vernieuwd.
De rietdekker zag echter geen kans tegen het gespuis op te werken! Als hij 's morgens met frisse moed
aan de slag ging, waren er in de afgelopen nacht zoveel verse gaten in het nieuwe clakgedeelte geknaagd,
dat hij van voren af aan kon beginnen.
Dat spelletje begon boer en rietdekker knap te vervelen en men organiseerde een klopjacht op de ver•
nieters: een stortkar vol ratten vonnde het happy end van deze historie, behalve voor de fami1ie Langstaart.
:!) Dit geval betrof een CAVV in Overijssel. De zaakvoerder ondenrond zoveel schade in pakhuis en maal•
derij (vreterij en verontreiniging, knagerij aan gebouwen en emballage), dat hij verklaarde er graag
f 2000 voor over te hebben, als hij blijvend van het ongedierte zou zijn verlost.

790
Dan nog 'n recent telefoontje van een graanhandelaar in de Betuwe, die z'n jaarlijkse
rattenschade op ca f 1500 schatte: f 500 aan graan en liefst f 1000 aan zakken (reparatie
en waardeloos geworden exemplarefi).
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AFDOEND - GEEN RISICO - GERINGE KOSTEN

RATWERING ! !

We hebben in 't begin van ons relaas het veelvuldig
voorkomende feit gesignaleerd dat de verliezen in en om
de boerderij, veroorzaakt door ratten en muizen, in de bedrijfsvoering zijn verdiskonteerd.
Het averechtse van zulk een "boekhouding" valt wel
nauwelijks te ontkennen.
Waarom die nonchalance? Waarom de booswichten een
doorlopende toegang verschaft, waarvan zij maar al te
gretig gebruik maken?
Een ieder is toch graag vrij van dergelijk ongedierte, dat bovendien nog gevaarlijke
ziekten kan overbrengen: ziekte van Weil, paratyphus, varkenspest, mond- en klauwzeer,
pseudo-vogelpest en het besmettelijk verwerpen bij vee.
Is het omdat men de middelen niet kent, waarmee men ook de allerlaatste rat of
muis uitroeit? Of vreest men het risico ten aanzien van vee en huisdieren?
Wat het eerste betreft: met de cumarine-mengpoeders
kan, bij juiste toepassing, elke boerderij, elk bedrijf in korte
tijd volkomen ratvrij worden gemaakt, d.w.z. men kan ook
de allerlaatste rat, al is hij nog zo slim of wantrouwig, bij
de staart pakken.

Het opmerkelijke in de bovenvermelde enquête der 400
boerderijen was, dat men in tal van deze bedrijven de rattenmisère had kunnen voorkomen door eenvoudige werringsmaatregelen.
Immers: wat baat het als men de laatste rat heeft uitgeroeid en eventuele nieuwkomers in de omgeving, volop
gelegenheid geeft zich behaaglijk te installeren?
Denk aan het welhaast klassiek geworden voorbeeld van
de boerderij in Maarheeze, waar men na het treffen van weringsmaatregelen nu al
2 jaar lang geen rat meer over de vloer heeft gehad.
Wat men heeft te doen? Leest U er de betreffende nummers van "Rat en Muis"
eens op na, die duidelijk uiteenzetten hoe elke rat buiten de deur kan worden gehouden:
de nummers van juni en september 1957 (bestaande boerderijen), die van maart en juni
1958 (nieuwbouw).
Voor belangstellenden zijn gratis overdrukken van de bedoelde artikelen op aanvraag
verkrijgbaar bij de afdeling Rattenbestrijding, Geertjesweg 15 Wageningen.
Bedenk dat ratwering in de strijd tegen het ongedierte een nog machtiger
wapen betekent dan welke verdelging ook, hoc goed uitgevoerd.

En het risico? Vrijwel nihil.
Bij een eenmalige opname is cumarine slechts gevaarlijk
als een grote hoeveelheid wordt geconsumeerd. Bij kleinere
hoeveelheden als regel alleen bij meermalige opname.
En daartegen kan men immers maatregelen nemen! Bovendien kan de uitleg op diverse manieren zodanig geschieden, dat het risico t.a.v. andere levende wezens nagenoeg
geheel verdwijnt.

WEGWIJZER
Als iemand nu het plan heeft opgevat z'n onvoordelige en gevaarlijke kostgangers
blijvend op te ruimen, welke weg moet hij dan bewandelen?
Die weg is vrij simpel te begaan: met een minimum aan moeite en kosten is een
maximum aan resultaat verzekerd.

De kosten? Wie zou hi erover, na het lezen van de voorgaande bladzijden, nog durven
spreken?
Men ziet: er zijn afdoende middelen, die het mogelijk maken in korte tijd, zonder
risico en met geringe kosten ook de laatste rat of muis aan z'n eind te brengen.
Buitendien is er een keur van eenvoudige maatregelen,
waardoor men zich kan verzekeren tegen een nieuwe
invasie.
Toch spoken er in ons land nog (0 miljoen ratten rond!
Als er ièts in de bedrijfsvoering moet zijn verdiskonteerd, dan is het een vast (zeer laag) bedrag
voor de rattenbestrijding. Met dit bagatel zal men
al in het eerste jaar een aanzienlijke som kunnen
verdienen.
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Ziehier de grondpijlers van een degelijk uit te voeren rattenbestrijding:
Richt Uw klacht tot de instantie in Uw gemeente (Reinigingsdienst, Gemeente Werken e.d.), die over een door Wageningen opgeleide rattenbestrijder beschikt.
Ruim 700 gemeenten hebben thans een dergelijke functionaris aangesteld.
Is die er niet, wendt U dan rechtstreeks tot de afdeling Ratten- en muizenbestrijding.
Geertjesweg 15 in Wageningen (tel. K 8370-2741), waarop uitvoerig advies of, zo
mogelijk, een bezoek volgt. Beide gratis.
2. Bestrijd het ongedierte in samenwerking, dus gelijktijdig met Uw buren, anders
komen "overlopers" U spoedig weer plagen.
Des te groter het bewerkte gebied, des te duurzamer het resultaat.
3. Houd tijdens de actie alle eetbare waar en afvallen buiten bereik van de rovers;
ze zijn dan immers aangewezen op het uitgelegde vergif.
4. Pas nà de verdeldingsactie ratwering toe: ze behoedt U
voor een eventuele nieuwe invasie.
1.

1

J

Wij spreken de hoop uit, dat velen spoedig
licht begaanbare en suecesrijke weg zullen
bewandelen, zeer tot ongerief van 10 miljoen
nijnige gangsters, die aldus gedwongen worden
gastheren steeds kleiner wordende jaarrekeningen
te bieden.

deze
gaan
vehun
aan
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