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De slag is geleverd
Landelijke actie bruine rat 1953

In ongeveer 660 gemeenten heeft in verklaren dat tegen uitstel om dergelijke
de afgelopen winter de jaarlijkse lan- redenen in principe geen bezwaar bedelijke rattenslag gewoed, met als inzet staat. Wel zouden wij, mede in verband
de verdelging van de bruine rat. Ook met de propaganda willen verzoeken dit
deze campagne werd, in navolging van uitstdlen tot het uiterste te beperken.
de voorgaande, geprojecteerd in één
week, nl. die van 12-19 December.
Met het oog op het lang aanhoudende
-Door de reclamekunstenaar Koen van
zachte weer echter, besloten diverse ge- Os werd voor deze campagne een nieuwe
meenten de actie uit te stellen tot een affiche ontworpen met het motto :
mogelijk komende vorstperiode.
" Ratten? Verdelg ze! ", die evenals de
Wij kunnen naar aanleiding hiervan en nieuwe folder voor huis aan huis bezortevens met het oog op vragen, ons door ging, op aanvraag wederom gratis voor
enkele gemeenten hieromtrent gesteld,• de gemeenten beschikbaar werd gesteld.
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Aan propagandamateriaal zijn voor de actie
1953 verstrekt :

ruim 6600 affiches (in 1952 ca. 6000);
210.000 folders (in 1952: 150.000);
ruim 1300 schriftelijke instructies voor
uitleggers (in 1952: 200).
Ook pers en radio werden ingeschakeld. Zo heeft de Afdeling Voorlichting
van ons Ministerie de dagblad- en streekpers in ruime mate van artikelen "ter
aanmoediging" voorzûen, terwijl op 2
December 1953 een conferentie in dit
verband werd belegd met vertegenwoordigers van de pers.
Twee omroepverenigingen (N.C.R.V.
op 11 November 1953 en V.A.R.A op
9 Februari 1954) vestigden in een vraaggesprek de aandacht op het probleem
van de rattenbestrijding.
Bovendien werden in het kader van
de actie nog 54 propagandavoordrachten
en instructie-avonden met film en lichtbeelden gehouden (in 1952: 49).
Het aantal bestelde lokaasporties was
voor deze actie belangrijk hoger dan in
1952, nl. ongeveer 4.958.000 tegen ca.
4.200.000 het jaar daarvoor.
Deze middelen, alle op basis van scilla,
werden geleverd door de volgende, in
alfabetische volgorde genoemde firma's:
Chemisch Laboratorium Antion, Plantage Parklaan 18 Amsterdam
Bleys en Co., Lorentzkade 18 Leiden
N .V. Bogena, Westvest 33-35 Schiedam
Chemisch Laboratorium Doramu,
Hobbemastraat 26 Amsterdam
Houtkamp en v. d. Hauten, Zuidsingel 35 Amersfoort
Chemisch Laboratorium Matador, Jan
van Houtstraat 76-78 Den Haag
Chemisch Laboratorium· Paratex, Amstel 95 Amsterdam
Chemisch Laboratorium Ramudo,
Goudenregenstraat 163 Den Haag
Chemische Industrie " Schiedam" ,
Lange Haven 55 Schiedam.

De resultaten van de landelijke actie 1953
zijn opgenomen in de tabel hiernaast.

Hierbij moet worden opgemerkt, dat
per 1 Januari 1954 enkele gemeenten in
Utrecht zijn opgeheven ofwel bij andere
gemeenten gevoegd.
Opgeheven werden Vleuten, Haarzuilens, Oudenrijn en Veldhuizen, terwijl
met ingang van dezelfde datum de gemeente Vleuten-de Meern werd gevormd.
Achttienhoven werd gevoegd bij de
gemeente Westbroek, Zuilen bij de gemeente Utrecht.
Door deze mutaties bedroeg het aantal gemeenten in ons land op 1 Januari
1954 totaal 1008, welk aantal is aangehouden bij de berekening van het landelijk deelnemingspercentage.
Vergeleken met 1952, blijkt dit laatste nagenoeg gelijk te zijn gebleven
Het gebied van de Noordoostpolder
heeft in zijn geheel aan de landelijke
campagne deelgenomen.
De provincies Utrecht, Zeeland en
Frièsland boekten een verheugende
vooruitgang, terwijl in Limburg, Drente
en Groningen een vrij aanmerkelijke
daling te constateren valt.
Het permanent-lage percentage in de
provincie Groningen moet ten dele worden verklaard door het feit, dat aldaar
tal van landbouwers door particulieren
laten bestrijden ofwel zelf de rattenbestrijding uitvoeren met middelen van de
Coöp. Aankoop Centrale.
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De beantwoording van de vragenlijsten door de gemeenten geeft ons aanleiding tot het maken van enkele opmerkingen.
Lokaasporties thuis bezorgen

Hoewel is gebleken, dat steeds meer
gemeenten ertoe overgaan de lokaasporties bij de betrokkenen thuis te bezorgen, geschiedt dit op te V(el plaatsen
nog niet.
En in de meeste dezer gevallen kan ,
aan de hand van de terugontvangen vragenlijsten. een meer of minder ongunstige invloed van het doen afhalen der
porties op het resultaat van de actie worden geconstateerd.
Aan het thuis bezorgen zijn nl. enkele niet te onderschatten voordelen verbonden. Wij hebben in 1953 hierop
reeds gewezen, doch het is wellicht nuttig,
die voordelen op deze plaats nog eens
met name te noemen.
Ten eerste worden met het thuisbezorgen personen bereikt, die anders om
welke reden dan ook, nalaten het gif te
gaan halen. Voorts kan degeen die het
lokaas bezorgt, dit meteen op aanwijzing
van de belanghebbende op de goede
plaatsen deponeren.
Indien per wijk een uitlegger zou
worden aangewezen, bestaat bovendien
nog het voordeel, dat een betere medewerking wordt verkregen via persoonlijke
relaties (door persoonlijk contact dus van
mensen, die elkaar kennen). In overwegend agrarische gemeenten kan in dit
opzicht de medewerking van de boerenbonden een gunstig effect hebben.
Thuis bezorgen van het gerede product betekent dus: deelname van meer
belanghebbenden en een meer deskundige uitleg; en deze factoren kunnen het
resultaat van de actie in een gemeente
ongetwijfeld ten goede beinvloeden.
4

Geen cumarine tijdens een actie !

Opnieuw is gebleken, dat diverse gemeenten tijdens de landelijke actie aan
het gebruik van een cumarine-derivaat
(hetzij strooi- of mengpoeder) de voorkeur geven boven dat van scilla.
En opnieuw menen wij hiertegen stelling te moeten nemen.
Wat is nl. veelal de aanleiding voor
het proberen van andere middelen? De
vaak gehoorde klacht: ,,de brokjes worden niet opgenomen" Maar.... wanneer een rat op zijn nachtelijke speurtochten behalve enkele gifblokjes, een
massa etensresten en afval vindt, valt zijn
keus onveranderd op het laatste.
Waarmee wij, en dit niet voor de eerste maal, slechts één der eerste vereisten
bij een bestrijding in herinnering willen
brengen: het onbereikbaar opbergen van
voor de ratten eetbare waar. Een
tweede vereiste is dan: zolang en zoveel
uitleggen, tot geen opname meer plaats
heeft.
Er kan evenwel nog een derde oorzaak
zijn voor bovengenoemde klacht, nl. dat
de porties op geheel verkeerde plaatsen
zijn neergelegd, of dat misschien een
verkeerd gif werd gebruikt, bv. torpedo's, maar hiermee zijn we weer beland
bij het voordeel van een huis aan huis
bezorging.
Het gebruik van cumarine als actiemiddel moet om verscheidene redenen
worden ontraden, hoewel het bij een individuele bestrijding en voor nabehandeling van hardnekkige objecten uitstekend geschikt is.
Enkele van deze redenen zijn:
a. het werkt langzaam, d.w.z. dat
de bruine rat het 4-5 achtereenvolgende dagen moet opnemen wil
hij eraan sterven; directe resultataten ziet men dus niet, doch bovendien moet het lokaas minstens
4 dagen achtereen worden uitgelegd. Een eenmalige uitleg is nutteloos en ongevaarlijk voor de
ratten;

b.

..

1

het is gevaarlijk voor alle warmbloedige dieren en speciaal varkens zijn er zeer gevoelig voor;
c. de toepassing ervan eist een zekere
mate van deskundigheid, zonder
welke het effect geheel of ten
dele achterwege blijft;
d. voor gebruik in de open lucht of
binnenshuis op vochtige plaatsen
is het in het algemeen niet geschikt;
e. cumarine-middelen zijn tamelijk
kostbaar en het zou dus jammer
zijn, indien door het niet in acht
nemen van bovenstaande punten,
geen of slechts een matig resultaat werd bereikt.
Voor de landelijke actie blijft dus scilla
het aangewezen middel, vooral ook omdat dit product, bij normaal gebruik en
enige voorzorg, het minst gevaarlijke is
van alle rattenbestrijdingsmiddelen.
Ook wat betreft de doorvergiftiging,
d.w.z. het consumeren van door scilla
ziek geworden of gestorven ratten door
katten, varkens en andere dieren. Bij
alle andere vergiften betekent het consumeren van bedoelde zieke of dode ratten na kortere (soms zeer korte) of langere tijd de dood van het dier, dat zich
aan de rat te goed heeft gedaan.

5.

6.

7.

8.

9.

Tot slot adviseren wij dus :

1.

2.
3.

4.

Regelmatige deelname aan de landelijke actie, ook al is het aantal
ratten in de gemeente niet onrustbarend.
Geef de ratten niet de gelegenheid het verloren terrein te herwinnen!
Inschakeling van de landbouworganisaties.
Deelname van alle inwoners van
een gemeente en van alle gemeenten in het land.
Thuisbezorgen en uitleg van de
lokaasporties per wijk door vrij-

10.

willigers; niet het beschikbaar
stellen op een centraal punt, want
de praktijk wijst uit, dat dan geen
of slechte resultaten worden behaald.
Alleen scilla te gebruiken tijdens
de landelijke winteractie, geen cumarine; dit laatste kan wel worden toegepast bij nabehandeling
van objecten, waar door omstandigheden, een onvoldoende resultaat werd bereikt met de streekactiemiddelen.
De blokjes vooral niet te zuinig
uitleggen: de eerste klap moet de
grootste resultaten geven.
Bij toepassing van scilla gedurende
langere tijd: geregeld van lokaas
te wisselen. De ratten namelijk
beginnen vaak spoedig een zekere
argwaan tegen de blokjes te krijgen en nemen ze dan niet of
slecht op.
Gedurende
een
bestrijding:
's nachts niets eetbaars laten liggen. (Denk aan de voerbak van
honden, katten, varkens, kippen
e.d. !).
Na een verdelging aandacht besteden aan de ratwering, dus de ratten het nestelen binnenshuis onmogelijk maken en ze beletten de
gebouwen binnen te dringen: het
eerste door het opruimen van alle
rommelhoeken en eetbare waar,
het laatste door kelderramen enz.
nauwkeurig te inspecteren en zo
nodig te repareren.
Geen torpedo's (dit zijn met zinkfosfide vergiftigde graankorrels)
te gebruiken tegen de bruine rat.

Slechts indien deze 10 geboden voortdurend worden nageleefd, m.a.w. indien
een aaneengesloten bestrijdingsfront tegen de schadelijke en gevaarlijke vijand
wordt ingenomen, zal van een massaal
en blijvend terugdringen van het lugubere millioenenleger sprake kunnen zijn.
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