Langstaarten in spanning
Dat er gemeenten zijn, die voor een permanente rattenbestrijding een flink bedrag
uittrekken, bewijzen Delft en Fijnaart, die op hun begroting voor dat doel resp.
f 5000 en f 2000 hebben geplaatst. Fijnaart heeft voor het winterseizoen 1958/59
voorlopig aangekocht: 50 kg cumarine, 1000 kg haver en 10 liter slaolie.
Naar wij uit welingelichte bron hebben vernomen, slaat men in rattenkringen de
bedrijvigheid der beide stadsbesturen met ernstige bezorgdheid gade.
De juiste man
Dat de juiste keuze van de gemeentelijke rattenbestrijder, gesteund door de volledige
medewerking van het gemeentebestuur met als gevolg daarvan talrijke successen, de
belangstelling voor de rattenbestrijding sterk doet stijgen, moge blijken uit het volgende.
Door de successen van de goed georganiseerde rattenbestrijding in Oldenzaal, komen
vele aanvragen voor bestrijding van ratten bij deze gemeente binnen uit omliggende
gemeenten, die merkwaardig genoeg, zelf nooit aanvragen van hun inwoners ontvangen.
De Oldenzaalse rattenbestrijder zuiverde o.a. een pakhuis van de boerenorganisatie,
waarbij 700 dode ratten werden gevonden.
Zo kan het overal
Dat een goed uitgevoe rde bestrijding mè,èt leiden tot een algehele opruiming van
ratten (en natuurlijk ook van muizen) , bewijzen de volgende praktijk-voorbeelden
uit 1958.
[n alle 4 gevallen werd het ongedierte op cumarine onthaald; de resultaten spreken
voor zich.
1. In St. Michielsgestel werd advies gegeven inzake de verdelging van zwarte ratten.
Bij controle werden reeds 96 dode ratten op de vloer gevonden, terwijl een dag
later, bij 't opruimen van stro op de zolder , nog 163 slachtoffers onder de dakpannen werden aangetroffen. Voorwaar: een grote schoonmaak.
Voordat de bestrijding was ingezet, waren de ratten enkele dagen met onvergiftigd
meel gevoerd: de 15 pond die 's avonds werden geserveerd, waren de volgende
morgen schoon op!
2. In een boerderij in Deurne werd in mei de bestrijding van bruine ratten ingezet.
Voordien placht het ongedierte elke week 30 zakken stuk te knagen , ondanks het
feit dat men die op schragen had gelegd. Dat de bestrijding uitstekend is geslaagd,
bewijst d e mededeling van de boer, dat thans de zakken op de grond liggen en
er geen enkele meer wordt vernield.
En . . . . . ook het kippenvoer komt nu voor de volle 100% in de pluimveemagen
terecht.

3. Enkele maanden geleden werd in Hunsel (N.-Br.) een controlebezoek gebracht
aan 2 boerderijen, waar bruine en zwarte ratten in 1956 een jaarschade hadden
aangericht van resp. f 1270 en f 700.
De raming van deze schade was destijds geschied in overleg met de betrokkenen.
Bij het controlebezoek werd meegedeeld, dat men na de in 1956 uitgevoerde bestrijding geen schade meer van ratten had ondervonden.
(Dit geval toont bovendien aan, dat ook een duurzame bevrijding van het ongedierte
mogelijk is, mits men:
a. in een zo groot mogelijk gebied bestrijdt, en
b. na een verdelging ratwering toepast; red. ,,Rat en Muis").
4. Om na te gaan hoeveel ratten in een bepaalde ruimte kunnen voorkomen werd
in een kippenhok van een boerderij in Tubbergen, waarvan werd vermoed dat
deze zeer veel ratten herbergde, het ongedierte na een verdelgingsactie met cumarinehaver, uitgegraven.
De oppervlakte van het kippenhok bedroeg 96 mt.
Op 24 maart werd 12.5 kg cumarine-haver uitgelegd , tijdens welke uitleg al het
overige voer werd ve rwijderd. Na 3 dagen werden 15 dode ratten gevonden.
Op 2 april werd de mestbak in het hok uitgegraven en de mest verwijderd, waarbij
te voorschijn kwamen aan dode ratten: 90 volwassen en 35 halfwas exemplaren
en aan levende: 10 volwassen dieren en 5 nesten met 35 jongen.
Opmerkelijk hierbij wat dat alle nog levende, oude ratten zogende moederdieren
waren, die blijkbaar niet van het lokaas gegeten hadden: de 5 nesten jongen, die
geen van alle ouder waren dan 14 dagen, verkeerden in uitsteke nde staat van
gezondheid. Het controlebezoek op 9 april gaf als resultaat: geen ratten meer in
het kippenhok , in de schuur nog slechts enkele.
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