Een geneeswijze is hier niet meer toegepast, aangezien de biggen reeds te ernstig
ziek waren. Alle biggen zijn dan ook gestorven, op het reeds eerder vermelde
kleine diertje na.
2. In februari 1953 werd ik door een veehouder opgebeld. Hi j vertelde mij dat tien
varkens van ong. 70 kilo uit het hok waren gebroken en dat deze dieren een bus
strooipoeder op basis van cumarine-derivaat te pakken hadden gekregen. die nu half
leeg was.
Veehouder vroeg mij of er een tegengif bekend was.
De navolgende behandeling werd toen door mij ingesteld: nog dezelfde dag werden
de dieren door mij ingespoten met vitamine K. H et resultaat van de behandeling
was. dat geen van de dieren enig ziekteverschijnsel heeft vertoond.
3. In februari 1958 werd ik geroepen bij een koppel biggen waarin sterfte voorkwam.
reeds enige dieren waren dood. Bij sectie bleek. dat overal bloedingen aanwezig
waren. De veehouder vertelde mij. dat hij zojuist zijn koren had laten dorsen op een
plaats waar voor de rattenbestrijding een strooipoeder op basis van cumarine-derivaat
gestrooid was. Het opveegsel had hij bij de biggen in hel hok gegooid. Van de nog
levende biggen waren de meeste in ernstige of minder ernstige mare ziek. Alle nog
levende biggen zijn toen door mij met vitamine K behandeld. Het resultaat was.
dat alle dieren beter werden. Een big met een enorme bloeding rondom een ge\, richt
is kreupel gebleven. ook nadat de dikte rondom het gewricht verdwenen "as.

Conclusie:
Bij ratten- en muizenverdelging met cumarine-derivaten kan door onachtLaamheid
schade ontstaan. In mijn praktijk zijn echter pas drie keer met zekerheid en dan nog
alleen bij varkens, vergiftigingen voorgekomen met het cumarin bevattend strooipoeder.

Naschrift van de redactie
Naar aanleiding van het bovenstaande zouden wij er nog eens op wilkn wijzen, dat
het gebruik van strooipoeder bij de rattenbestrijding van onze zijde. een enkel bijzonder
geval daargelaten. nooit wordt geadviseerd omdat de risico·s bij het gebruik hiervan
groter zijn dan bij het gebruik van lokaas gemengd met cumarine-poeder. Immers, de
toepassing van strooipoeders houdt in dat men vrij grote hoeveelheden poeder moet
gebruiken met een gehalte van 0.5- 11/ cumarine-derivaat. Lokaas op de juiste wijze
gemengd met cumarine-poeder bevat slechts 0.0251/c cumarine-derivaat.
Dat wil niet zeggen. dat dit lokaas daarom ongevaarlijk zou zijn voor andere dieren
dan ratten, maar wel dat het risico veel geringer is dan bij het gebruik van het relatief
sterk geconcentreerde poeder. Uitgebroken beesten krijgen van het poeder veel spoediger een dodelijke dosis binnen. Bovendien lopen de ratten het poeder altijd uit, waar door het gemakkelijk in de voedertroggen terechtkomt. met de gevolgen daarvan.
Voor gemeentelijke rattenbestrijders moge geval no. 2 een aansporing zijn om nooit
het onvermengde poeder op de boerderij achter te laten. Is het nodig, dan alleen het
gemengde lokaas achterlaten en wel in een zak of bus waarop het woord "Rattenvergif.
staat aangegeven, tezamen met een exemplaar van onze "Instructies voor het gebruik
van cumarine-derivaten". Deze instructies zijn bij de Afdeling Ratten- en Muizenbestrijding van de Directie Faunabeheer, Geertjesweg 15 te Wageningen op aanvrage
gratis verkrijgbaar.
0
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rivaa IJ e rattenbest:11 mg vriiwel te verwaarlozen is._ mits de instructies precies worden opgevo lgd.
Ten ~lotte wil 1k er nog eens op w1izen dat het. indien de handen in aanraking geweest z1Jn met het cu~arme-pocder. noodzakelijk is. ter voorkoming van ongelukken.
deze zo spoedig mogel1Jk goed te wassen.
Uit het rapport van de heer Melessen blijkt ook dat vitamine K een afdoend tegengif
is. mits de dierenarts tijdig wordt gewaarschuwd.

STERFBED IN PUT
De gemeentel ijke rattenbestrijder van de Dienst Publieke Werken van de gemeenk
Vaals. zond ons het volgende bericht.
Door de metcropnemer-geldophaler van het gemeentelijk waterbedrijf \\erd erop
geattendeerd. dat het 1solat1epapier van de \\atcrmeter van de ULO-school beschadigd
was.
Bij een door mij ingesteld onderzoek bleek. dat de beschadiging veroorzaakt was
door knaagdieren. waarna onmiddellijk werd overgegaan tot hel leggen van vergif.
bestaande uit cumarine-haver.
De betreffende wate_rmcter is aangebracht in een put gelegen in de fietsenberg ing
van de sc~ool. De put 1s lang en breed I meter. hoog ongeveer J ~~ meter en afgesloten
met een_ IJzeren deksel. Voor het aftappen van de watermeter is de put aangesloten
op de riolering. Via deze rioolaansluiting zijn de ratten in de put gekomcn.
Enige dagen na het uitleggen van het vergif is
door mij geconstateerd dat een deel ervan was
verdwenen. een ander deel lag op de vloer van de
put, terwijl een restant op de schotel lag, die voor
het uitleggen was gebruikt.
fn een hoek van de put lag bijna al het isolatiemateriaal. bestaande uit papier, stukgebeten en
daarop lag een dode rat. Het stukgevreten papier
was rondom het dier in de vorm van een nest gerangschikt. Uit de rustige, slapende houding moest
worden opgemaakt dat het dier pijnloos was gestorven. Van enige kramphouding, zoals bv. in
de poten. was niets Ie merken.

'

Nadat in opdracht van U enige foto\ van de tee stand ter plaatse zijn gemaakt. 1s het kadaver opge ruimd en nieuw lokaas door mij uitgelegd, terwijl aan
de Directeur van het gemeentelijk waterbedrijf is ver zocht de afvoer van de riolering in de mctcrput te
voor Lien van een rooster.

EEN AARDIGE VONDST
Van de Directeur van Gemeente Werken en -bedrijven van Mierlo kregen wij onderstaande mededeling.
die wij graag plaatsen.
Ten eerste om de methode van rattcnvangen. die werkelijk \\Cl bijzonckr aardig
:~ gevonden.
Helemaal afdoende is deze wijze van ratten vangen natuurlijk niet. maar toch zou
de methode ooi.. zeer bruikbaar zijn om levende ratten te vangen, waarbij dan natuurlijk voorzieningen moeten worden getroffen aan de vangbak. opdat· de ratten ni<:t
weer kunnen ontvluchten.
De l\\eede reden ,,aarom ,,ij de inhoud van de brief overnemen. is de mededeling
in de laatste twee regels. waaruit blijkt dat ook de gemeente Mierlo. de noodzaak
va n de rattenbestrijding inziende. de moeite neemt om de verdelging sy,tem:itisch ter
hand te nemen. Dat "il dus zeggen: alle boerderijen voor de voet \\Cg van ratten te
zuiveren. ongeacht of de bc\\oners over ratten al of niet geklaagd hebhen. Bravo'
Da:i.r moet het heen. Een lichtend voorbeeld voor andere gemeenten.
En nu dan de brief.
GEMFENTFWERKEN EN -BEDR IJ VEN
MIERLO

Bij onze regelmatige rattenbestrijding hebben wij een bijzonder aardig idee gczit.:n
wat m.i. de moeite van het publiceren in het blaadje " Rat en Muis" \\aard is.
Door een inwoner van Mierlo \\ erd ons telefonisch verzocht zijn ratten te komen
bestrijden, wat ook nog in de week van aanvraag gebeurde; doch deze man had zoveel
ratten op zijn graanzolder, dat hij zelf reeds aan het bestrijden "as gegaan.
Bij onderzoek door hem bleek dat de ratten slechts
op één plaats de zolder binnenkwamen via een geknaagd gal in het dakbeschot (zie afb" linkerboven hoek) en dan over de gording tol aan de hoop graan
wandelden. die op zolder was opgeslagen.
Door het volgende middel hoopt hij L.e te vangt:n.
Aan een paar touwen werd een grote oude koperen
wasketel opgehangen aan de gording, de ketel voor
plm. 40% met water gevuld en ter plaatse van de ketel
een glasplaatje op de gording bevestigd.
De ratten kwamen nu rustig uit het gat en liepen via
de gording naar het graan, maar rekenden niet op het
gladde glas en gleden nu via het glas in de ketel met
water, waar ze niet meer uit konden vanwege de gladde
wand.

Het resultaat \\ as de eerste nacht 13 stuks, de l\\ eede nacill 12 stul.., enL.: na 8 dagen
totnal reed, 60 rallen.
Bij deze vang,;t werd op de naa~tliggcndc zolder nog ca 5 kg cumarine. gemengd
met haver. in 2 nachten opgepeuzeld. zodat er nog vele doden te verwachten Lijn.
Nog enkcllè gegevens omtrent de in 1958 uitgevoerde rallenbc~trijding. Er werden
ongeveer 100 panden bezocht. \\'aar in totaal om en nahij 300 kg cumarine-haver en
1000 scilla-blokjes werden uitgelegd.
De resultaten zijn uitstekend; in één kippenhol.. "erden ongt:vcer 100 dode rallen
gevonden.
De Directeur,
jan. 1959.
(w.i:.) J. M. A. Grooten.
in

VELDSLAG OP TIENGEMETEN
Nog niet zo lang geleden \\Crd onze hulp dringend ingeroeprn door de negen landbouwers die het eilandje Tiengemeten bewonen.
Het was in december en merkwaardig genoeg \\aS men bcvrcc..d voor de ratten
die buiten bleven. In het algemeen heeft men alleen respect voor rallen in huis. Maar
hier was iets anders aan de hand.
In het voorjaar \\aren reeds vele gezaaide erwten en graankorrels door de ratten
uitgegraven en opgegeten. Intussen \\'as het de rattenfamilie goed gegaan. In menigte
waren ze uitgebroken. De slootwallen waren geper foreerd. zoals wij nog nooit eerder
gezien hadden. Met angst en beven zag men het nieuwe zaaiseizoen tegemoet.
De noodklok werd gelu id en de boeren kwamen ter vergader ing.
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Op die vergadering hebben \\ij enige hoop voor de toekomst kunnen geven. T\\ee
methoden werden voorgesteld, een weinig bewerkelijke met gebruik van scilla-lokaas.
waarbij een effect van hooguit 701/c doding bereikt zou kunnen \\ orden. en een methode
met cumarine en haver, waarbij veel werk gedian zou moeten worden. H et resultaat
hiervan zou veel hoger liggen. Ondanks de hoge arbeidskosten werd tot het laatste
besloten. De bestrijding werd geheel door eigen mankracht uitgevoerd.
Om de 10 meter werd een stuk grond uit de slootwallen gestoken. daarin werd de
cumarine-haver uitgelegd en afgedekt met een dakpan. zodanig dat de ratten nog net
bij de haver konden komen. Zo werd achtereenvolgens 50 kg c umarine met 1000 kg
haver uitgelegd.
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De resultaten bleven niet uit. H et werd een éclatant succes. Op een tocht door het
veld telde één van de bestrijders 86 dode ratten. Binnen en kele weken waren de holen
van de ratten verlaten en ingestort. Zelfs de meest geliefkoosde plaatsen van de ratten
waren verlaten en doods. Er werd zelfs in het voorjaar verklaard dat de bestrijding
100% afdoende was geweest. Men zag geen rat meer. Doch hoe het ook zij. eendracht
betekent macht ook in de rattenbestrijding en de toepassing van het juiste vergif doet
de rest.

MET REVOLVER EN GUMMISTOK
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MEPPELER COU RA NT

Het gebeurde op een nacht in zuid-Limburg .
De hele bevolking van de stad lag zorgeloos op een oor. toen in de woning van de
belastingambtenaar de bel ging. De fiscus schoot uit bed. sukkelde de trap a f en gluurde
slaperig door een kier van het gordijn: niemand.

Men vermoedt. dat een rat de cliertJ.""
~' heeft doodgebeten.

Lelijke schadepo!>1
Toen. de heer J . S. \1 on ende r.an d w· .. ,
.
dagen hij zijn 300 10-daa > •
. ,
•
e
IJstcr~che\, eg dezer
bleek _:n grote slachting g.:~ \~~~~:~ kp111:: o~'hzedte vEer/orgen,
namelijk 141 d . ·
s ge a • - r wa1en
rat ZiJ"n g '
iertJes gedood. De vermoedelijke dader zal een
eweest want direct werd het
d.
on 1er gevangen.

Nauwelijks had het echtpaar de hoofden weer in de kussens gevleid o f er \\erd
opnieuw gebeld. Weer nul op ·1 request.
DE TELEGRAAF
De situatie werd nog geheimzinniger. toen plotseling ook het licht in de gang
aanflitste.

Rattekwaad
Toen de PIT-besteller J. van ~ • · ·
.
..
huis fietste kreeg hij plotseling een fli~~e E;~~aon(dDe.) naar Z1Jn
wiel Toen h t d .
..
r Z1Jn voorwerd de rat ez ie:_dook met ~-1Jn achterwiel in aanra king kwam

Dat was zelfs de belastingen te gortig; hij pakte manmoedig z'n dienstrevolver.
bewapende vrouwlief met de gu mmistok en toen daalde het echtpaar in ganzenpa~.
revolver in de aanslag. de trap af.
Beneden: geen sterve ling te bespeu ren. In aanvalshouding werden de komende gebeurtenissen afgewacht en zie: na enkele minuten van intense spanning vertoonde zich
de indringer aan het gewapende duo : een rat.
Hoe was die erin geslaagd al deze consternatie teweeg te brengen? Heel eenvoudig.
Aan de deur bevindt zich nl. een ouderwetse trekbel en daaronder een knipschakelaar.
Het dier had in de hoek op d e bel gezeten en bij het afspringen meteen de knipschakelaar naar beneden geduwd.

EEN OVERLEVENDE
Een Overijsselse boer had 25 kg pootaardappelen opgeborgen in het hooivak.
Toen ze gepoot moesten worden. was er nog precies één aardappel over; de rest
was door de ratten opgepeuzeld of weggesleept.
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te zoeken. de :ann~J si'ik d:;e~1~ a~orens een ve_il ig heen komen
vervolgen.
· e eSteller kon ZIJn weg lopende
DE TELEGRAAF

Ratten stichtten brand _ 50 k'
tppen omgekomen
1n het geh ucht Milsbeek nahï G
.
in het kippenhok van de I dbJ ennep is brand ontstaan
.
an
ouwer
T
waarb""
.
5
k ippen de dood hebben gevo d
.,
IJ ruim 0
teloos is geraakt door de versnt_kenk end een groot aantal bewusH
.
i en e rook.
et merkwaardige is. dat de brand is v
ratten. die aan de elektrische kabel hadd
eroorzaakt door
door deze bloot kwam te ligg
k
en . geknaagd, waar
e n en ortslu1tmg ontstond.

