Afb. 5

Kabelgoot alm de dienstgangzijde

Waarschijnlijk was de eenmaal begonnen arbeid niet meer te stoppen, gezien de doorgang de mogelijkheid
bood tot eten en dus ook tot groeien,
reden waarom deze weer moest worden vergroot, zodat er dus kon worden gegeten enz. De isolatie werd
allengs dunner tot op een ongelukkige
dag het laatste vezeltje isolatie was
doorgeknaagd (afb. 5) en de rat zich
ter plaatse elektrocuteerde.

Verzorgers van reptielen zijn heel wat luchtjes gewend. Wat voor een ondraaglijke
lucht het was die echter gedurende d-o volgende weken de dienstgang bezwangerde,
was voor ieder van de oudgedienden een raadsel. Totdat, meer toevallig dan bewust,
een hunner een ladder tegen de kabelgoot zette en het in staat van ontbinding verkerende overschot van de rat ondekte alsmede de beschadigde kabels. De rest is gauw
verteld. De rat werd opgeruimd, de kaools werden vernieuwd en het gat is zorgvuldig
gedicht.
Het verhaal leert ons dat plastickabels in muurdoorgangen altijd moeten worden beschermd en dat deze doorgangen zorgvuldig moeten worden afgedicht. Voorts dat een
rat in Artis verstandig doet zich te verzekeren van een eigen kooi en legaal voedsel.
J. v.d. M .

F 300.- WINST PER JAAR
Een bekende bierbrouwerij in het zuiden van het land was al enkele jaren doende de
ratten op haar bedrijf te laten .,verdelgen" door een partikuliere bestrijdingsfirma,
à raison van f 300.- per jaar.
Het resultaat van die campagne was echter dat het bedrijf constant onder het ongedierte
bleef zitten. Het contract met de firma werd dus opgezegd en thans heeft de gemeente
het karwei overgenomen, gratis.
Als de vooruitzichten niet bedriegen, worden de bo0sdoeners nu radikaal uitgeroeid.

EINDELIJK SUCCES
Twee jaar lang heeft de gemeente Tubbergen vergeefs geprobeerd in een boerderij de
ratten met scilla te verdelgen.
Dat was lang genoeg, vond men. Er werd overgeschakeld op cumarine en . . . . het
succes was volledig.
" Ik zal zoveel mogelijk propaganda voor dit vergif maken'', aldus de betrokken
landbouwer.

KOKENDE TEER
Hoeveel mo•oite de eigenaar va n een bedrijf in Berkel-Enschot (N.Br.) had gedaan
om ook de laatste ratten op te ruimen, het lukte hem niet. Enkele weken vóór ons
bezoek werd zelfs kokende teer in de gaten gedeponeerd, maar ook deze behandeling
mochten de meeste ratten nog overleven.
Na toooiening onzerzijds van cumarine-mengpoeder, werd een aantal rattenkadavers
gevonden en daarmee bleken meteen d e laatste rovers te zijn verdwenen. Er werd
er althans nadien geen meer waargenomen.

BESTRIJDERS ZIJN ACTIEF

1600 APPELBOMEN AANGETAST
Bij een onderzook naar aanleiding van een klacht uit Pannerden bleek, dat veldmuizen
in een boomgaard-complex van ca 9 ha behoorlijk hadden huisgehouden.
Van de ruim 2000 appelbomen was naar schatting ongeveer 80% aangevreten, vele
bomen zelfs in ernstige mate.
De voornaamste oorzaak van deze vernieling ligt vermoedlijk in het feit dat in de
winter 1958/ 59 bij de bomen een laag mest was aangebracht, die tijdens de daarop
volgende droge zomer 1959 niet voldoende verteerde.
Waarschijnlijk ook was de m est te dicht bij de stammon gedeponeerd; in elk geval
vormde de mestlaag voor de muizen, ook al omdat het gras in de directe omgeving der
stammen niet geregeld was weggemaaid, een ideale nestelgelegenh-eid en dekking.
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De gemeentelijke rattenbestrijder van Deurne, de heer J. v. d. Broek, hoeft in 1959
maar liefst 411 objecten behandeld en daarvoor 75 kg cumarine-poeder gebruikt.
Tot half januari van dit jaar waren het er alweer 63, die hij van hot ongedierte zuiverde.
De gemeente Hoensbroek behandelt ongeveer 200 gevallen per jaar en steeds met
succes.:
In Valkenswaard, dat met 5 rattenbestrijders werkt, werden in 1958 ca 200 objecten
gratis behandeld en het jaar daarop ongeveer hetzelfde aantal.
Do gemeente Tubbergen nam verleden jaar 130 objecten onder handen met cumarine.
De gemeentelijke rattenbestrijder van 's Gravenmoer brengt per jaar op ca 50 adressen
uitkomst in verband met het ongedierte en wel geheel gratis.
Ondanks het feit dat de inwoners van St. Oedenrode de bestrijding volledig moeten
bekostigen, heeft de gemeentelijke bestrijder -er de laatste 2½ jaar ongeveer 300 objecten
afgewerkt.

JONGE AANPLANTEN VERNIELD
Op een bedrijf in Wessem werden in de afgelopen winter 60 jonge appelbomen door
woelratten doorgeknaagd.
Door woelratten en veldmuizen werden in Lopik op een fruitteeltbedrijf 60 à 70 van de
100 jonge appelboompjes aangevreten of vernield.

EN TOT SLOT
ward kort geleden een bejaarde vrouw in Waspik, terwijl ze m bed lag, door een rat
in het gezicht gebeten.
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