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DE AANSTAANDE VERDELGINGSACTIE
Bij de verschijning van dit nummer staat de algemene, landelijke verdelgingsactie
tegen de bruine ral weer voor de deur. En daarmede zullen weer beslissingen moeten
worden genomen omtrent het beleid bij deze actie. Daarom is hel nuttig om eens na
te gaan, wat de resultaten zijn geweest in de vorige ja ren.
Vergelijken we het aantal deelnemende gemeenten aan de actie 1958/59 met die van
de actie 1957/58,
1957/1958

1958/1959

ATTENTIE!
Wij vestigen er nogmaals de aandacht op, dat met ingang van l 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. 08370-2741).
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dan blijkt deze vergelijking zeer ten gunste van de jongste actie uit te vallen. Het
aantal deelnemende gemeenten is flink gestegen.
Opvallend is de sterke stijging van het aantal gemeenten, dat in het laatste jaar is
overgegaan tot een permanente bestrijding. Een zeer verheugend feit, al kunnen we
ons toch niet helemaal aan de indruk onttrekken, dat er omtrent het begrip "permanente
bestrijding" hier en daar soms nog begripsverwarring heerst.
Onze ervaring is dat men wel eens van "permanente bestrijding" spreekt als het gemeentebestuur het gehele jaar bestrijdingsmiddelen ter beschikking stelt, die op verzoek
al dan niet door gemeentelijke rattenbestrijders worden uitgelegd. Een min of meer
passieve permanente bestrijding dus.
Wij zouden onder het begrip "permanente bestrijding" verstaan willen zien de situatie
waarbij een actieve bestrijding bestaat, nl. dat de gemeentelijke bestrijder gedurende
het gehele jaar de gelegenheid krijgt om, ongeacht het aantal verzoeken om hulp, zelf
het initiatief te nemen de gemeente zo goed mogelijk racttenvrij te maken. D.w.z. in
de loop van het jaar de gehele gemeente huis voor huis op de aanwezigheid van ratten
na te gaan, deze te verdelgen en dan natuurlijk ook omtrent de ratwering te adviseren ,
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om zodoende de bereikte resultaten duurz,iam te doen zijn. Jn dit verband wil ik wijzen
op de verrichtingen en de bereikte resultaten van de gemeentelijke rattenbestrijder
van Eersel, de Heer J. v. Gerwen (zie pag. 10 van dit nummer).
Hoe het ook zij, van belang is het feit dat de belangstelling voor een permanente bestrijding sterk gestegen is, al wordt zij dan, technisch gesproken, misschien nog niet
ideaal uitgevoerd. Dit is al een zeer grote winst vergeleken met vroeger.
Meer cumarine
Jn aansluiting hierop is het van belang na te gaan welke verdelgingsmiddelen werden
gebruikt en hoeveel werd aangekocht.

Interessan t is de vergelijking van de cijfers der 3 laatste jaren.

1956

Lokaasporties
Scilla-koekjcs

Scilla-pasta

Scîlla-extract

5.289.600

457 ..~ kg

122.5 1.

Cumarinepreparaten
939.5 kg

1957/1958

3.585.210

356.5 kg

1.5.5 1.

4145 kg (waarvan
± 950 kg gereed
lokaas

1958/1959

2.765.640

109.- kg

22.- 1.

4617.5 kg (waarvan
± 7 50 kg gereed
lokaas)

Voor de actie 1957/58 adviseerden wij voor het eerst het gebruik van cumarine-derivaten bij de algemene actie. Op dit advies is zeer verheugend gereageerd. Een gevoelige
daling van het gebruik van Scilla-preparaten, een stijging van 300---400% in de sector
van de cumarine-preparaten.
Dat de resultaten hiervan overtuigend waren, blijkt uit de verdere teruggang van de
Scilla-preparaten en de stijging van de hoeveelheid cumarine-preparaten in de daarop
volgende actie.
ln 1958/59 werd 672 kg cumarine-poeder meer gebruikt dan in 1957/58, d.w.z.
20 x 672 = 13440 kg lokaas meer. Een goed ding is ook de vermindering van de
hoeveelheid aangeschaft gereed lokaas. Immers het "gerede lokaas" is vel.e malen
duurder dan het in eigen beheer gemaakte lokaas en voldoet vaak minder goed. Waar
dit lokaas uit havermout bestaat is het bovendien gevaarlijk in gebruik met het oog op
het verslepen door de ratten en daarmede de kans op vergiftiging van kinderen, vee
en huisdieren. Ook moet daarom in het algemeen het gebruik van strooipoeders worden
ontraden.
De stijging van het gebruik van cumarine-derivaten ten koste van de Scilla is terecht.
Scilla-preparaten hebben hun tijd gehad. In de praktijk zijn de resultaten bereikt met
deze preparaten ver beneden die van cumarine. Wil men met Scilla ongeveer dezelfde
resultaten bereiken, die men met cumarine vlot bereikt, dan kost dit oneindig veel
meer techniek en tijd en tijd is er meestal niet voldoende aanwezig, is in elk geval
zeer kostbaar. Bovendien is het dan nog zeer de vraag of men vergelijkbare resultaten
behaalt.
Met cumarine-lokaas behaalt men vlug en vlot een algehele verdelging van de rattenpopulatie, mits op de juiste wijze toegepast. Ook de gevaren, die aan het gebruik van
deze preparaten verbonden zijn, liggen ver binnen de grens van het acceptabele, maar
ook weer: alleen bij een juiste en zorgvuldige toepassing.
Dat dit geen theorie is, maar reële werkelijkheid, blijkt uit bovenvermelde cijfers.

Om bovenstaande reden moeten wij echter wel sterk op ons standpunt blijven staan,
dat cumarine-derivaten alleen mogen worden toegepast onder deskundige leiding, dus
alleen in die gemeenten die beschikken over een door de Directie Faunabeheer opgeleide
rattenbestrijder.
Voor de overige gemeenten blijft het gebruik van Scilla-preparaten geboden, ook al zijn
de resultaten daarvan niet te vergelijken met die van cumarine.
Onjuist gebruik van cumarine-lokaas levert gevaren op en is dus niet verantwoord.
Bovendien zijn de resultaten dan ook niet bevredigend en wordt dus het vertrouwen
in dit preparaat geschokt.
Eèn bezwaar kleeft wel aan het gebruik van cumarine t.o.v. Scilla, nl. het gevaar van
secundaire vergiftiging. De ratten, ziek of gestorven door het gebruik van cumarine,
kunnen de dieren die daarop azen vergiftigen. Worden onze adviezen opgevolgd, dan
blijkt uit de praktijk dat dit secundaire vergiftigingsgevaar zeer meevalt.
Bovendien zij er nog op gewezen, dat vitamine K een afdoend tegengif is tegen
cumarine-vergiftiging. Vitamine K mag echter niet worden toegepast zonder advies
van de dokter, vee- of dierenarts. Te veel vitamine K kan levensgevaarlijk zijn.
Waarschuw dus in voorkomende gevallen onmiddellijk de dokter of de veearts en
deel hem mede, dat hier een anti-coagulant in het spel is.
Propaganda-materiaal
Ten slotte nog enige cijfers t.a.v. het verstrekte propaganda-materiaal:
affiches

folders

1956

3000

195.000

4600 (Scilla)

instructies uitleggers

1957/1958

3560

254.600

7150 ( 4080 cumarine
en 3070 Scilla)

1958/1959

6890

400.000
tegen 1 et
per stuk

25355 (17905 cumarine
en 7450 Scilla)

In verband met de eerder vermelde cijfers, behoeven deze geen commentaar meer.
Verheugend was dat, ondanks het feit dat bij de laatste actie de folders voor huis
aan huis bezorging niet meer gratis konden worden verstrekt, bijna het dubbele aantal
werd aangevraagd.
De komende actie
Na het bovenstaande zal het niet moeilijk meer zijn om te beslissen hoe de verdelgingsactie moet worden uitgevoerd.
'

1e. Waar gemeentelijke rattenbestrijders door de Directie Faunabeheer zijn opgeleid,
schaffe men de Scilla-preparaten af en gebruike men cumarine-derivaten.
Waar geen opgeleide gemeentelijke rattenbestrijders aanwezig zijn, vrage men bij
de Afdeling Ratten- en Muizenbestrijding van genoemde Directie, Geertjesweg 15
Wageningen (telefoon K 8370-2741) zo spoedig mogelijk een opleiding aan.
2e. Het gebruik van andere preparaten dan cumarine en Scilla-extract (c.q. -pasta)
als arsenicum, thallium-sulfaat e.a. is tijdens of buiten de actie in elk geval onverantwoordelijk, wegens de grote en volmaakt onnodige risico's daaraan verbonden. Men verbiede het gebruik van deze preparaten, ook daar waar eventueel
contracten worden afgesloten met particuliere zuiveraars .
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3e. De gemeentelijke rattenbestrijder late bij ieder object waar cumarine wordt gebruikt, een instructie voor cumarine-uitleg achter in handen van de verantwoordelijke bewoner.
Dit verdient ook aanbeveling bij het gebruik van Scilla-middelen.
Beide instructies zijn gratis op aanvraag bij het onder 1e genoemde adres verkrijgbaar.
4e. Men late alle objecten, althans de eerste keer, systematisch door de gemeentelijke
rattenbestrijder behandelen. Ook al zou men daarvoor de bestrijdingsactie één of
twee maanden of langer moeten verlengen.
5e. Laat de algemene actie overgaan in een permanente bestrijding.
6e. Steun de rattenbestrijder door voor de gemeente de verordening t.b.v. de rattenbestrijding, gegeven in no. 2 van juni 1959 van dit tijdschrift, aan te nemen.
7e. Verduurzaam- de resultaten bij deze actie behaald, door het treffen van ratweringsmaatregelen.
Ten slotte nog een opmerking
Zoals is gezegd, kan bij een juiste toepassing van
cumarine-lokaas ieder object, zowel binnens- als
buitenshuis vlot volledig van ratten worden gezuiverd
en worden vrij gehouden van deze schadelijke dieren.
Waar dit niet het geval is, is de techniek onjuist of
wordt een wanprestatie geleverd.
Dit geldt dus ook daar waar de
rattenbestrijding wordt uitgevoerd
door particuliere zuiveraars.

Men mag, kan en moet
een vlotte, volledi2e
zuivering eisen !
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Een nieuwe "fuik" of vang pot ter bestrijding van de woelrat
In feite is in waterrijke gebieden het vangen van de woelrat geen technisch probleem
meer. De bestaande metaalgazen fuiken, eventueel de tenen fuiken, mits goed en
in voldoende aantal uitgelegd, voldoen uitstekend en bij een goede organisatie en
samenwerking is het mogelijk om in de bedreigde streken het aantal woelratten tot
een te verwaarlozen aantal terug te brengen. Dit is in de praktijk bewezen in de
gemeente Benschop. Onder leiding van de burgemeester werd de woelrattenbestrijding
ter hand genomen. Aan deze actie, en daar zit het belangrijke punt, werd door alle
belanghebbenden meegedaan en een groot aantal fuiken uitgezet. Het resultaat was
dat de gemeente Benschop nagenoeg vrij kwam van woelratten met de gunstige gevolgen van dien voor de fruitkwekers.
Dit succes werd behaald omdat hier een goede samenwerking werd gecreëerd. En dat
is bij de woelrattenbestrijding in waterrijk gebied het belangrijkste. De technische
hulpmiddelen zijn er.
Hoewel genoemde fuiken dus goed voldoen, hebben vooral de gazen fuiken het bezwaar,
dat ze nogal kostbaar zijn en flinke afmetingen hebben. [n sloten waarin veel gevaren
wordt, zoals in Boskoop het geval is, worden ze nogal eens stukgevaren.
Met veel belangstelling namen wij daarom kennis van het door de gebr. Vermeulen,
Reye.rskoop te Boskoop ontwikkelde vangmiddel.
Dit bestaat uit een drainbuis van 50 cm lengte en een middellijn van 15 cm. De
fabrikant levert deze buizen voor dit doel ook zonder kraag.
Tn beide uiteinden wordt een conus van fijn gaas bevestigd, zodat
men a.h.w. een fuik verkrijgt met
een lichaam van aardewerk. Tk
verwijs hier naar de foto's.
Deze fuiken, of beter: vangpotten,
worden in de perceelkanten ingegraven in de graswal en wel zo,
dat het overhangende gras juist de
vangpot bedekt. Deze vangpotten
liggen dus met hun lange zijde
langs de kant en zo dat de zwemweg van de woelrat door de pot
leidt.
De ingangen van de vangpotten
worden aan beide zijden afgedekt
met een holle dakpan om ze tegen
verstopping door instorting van de
wal te beschermen. Al zwemmende
komt de rat vanzelf in de pot en
kan er niet meer uit. Een vereiste
is, dat de binnenste opening van
de conus juist beneden de waterspiegel ligt.
7

