Proeven met vergiftigde bollen in moestuinen
Op verzoek van de belanghebbenden werden in bovenbedoelde proefperiode op dezelfde bovenbeschreven wijze met Endrin vergiftigde tulpenbollen uitgelegd in moestuinen. Merkwaardigerwijs werd hier een beter resultaat behaald dan bij proeven in
de fruittuinen, zij het dat ook bier de resultaten niet geheel afdoende waren.
Of het echter aanbeveling verdient een ieder die daarom vraagt deze "Endrin-bollen"
in handen te geven is o.i. zeer de vraag. Veelal zijn de eigenaren van de moestuinen
geen boeren of tuinders van beroep en daarmede als regel niet gewend om met sterke
vergiften om te gaan. Tenslotte is Endrin naast een maagvergif ook een contactvergif.
In elk geval zou dan een organisatie moeten worden opgebouwd voor de vervaardiging
en distributie van deze met Endrin gecoate bollen.

Proeven met Endrin spuitvloeistof
Daar het vervaardigen van de met Endrin vergiftigde bollen en het planten daarvan
toch altijd nog bewerkelijk is, werd nagegaan of de vruchtbomen tegen aantasting door
woelratten zouden kunnen worden beschermd door in de wortelkluit Endrin vloeistof
te spuiten. De gedachte was dat de door de boom bewortelde grond met Endrin zodanig
zou worden vergiftigd, dat de woelrat zou sterven voordat er veel schade werd veroorzaakt. Gebruikt werd een normale motorspuit, zoals die bij de fruittelers wordt
toegepast. De spuitvloeistof bestond uit een suspensie van 0.1 % Endrin-poeder 50%
waarvan ca. l ½ liter per boom werd gebruikt. Daarnaast werd ook gebruik gemaakt
van 0.25 % Endrin-olie 20% .
Enige oriënterende proeven gaven ongeveer hetzelfde resultaat als dat van de
bollenproeven: een bruikbare methode, die echter niet afdoende werkt. De resultaten
zijn niet beter dan de reeds eerder bekende verdelgingsmethoden. Daar de resultaten
van deze proeven geheel werden bevestigd door die op grotere schaal uitgevoerd door
de Plantenziektenkundige Dienst te 'Wageningen, zijn ook deze proeven niet verder
voortgezet.
Wageningen, september 1962.
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NOORDHOLLANDSE COURANT
(16/ 8/ 62)

Vastgebonden kinderen door ratten gebeten
Brussel, 16 aug. - Twee kinderen, in een instelling van de
Openbare Onderstand, het St. E lisabethsgasthuis te Antwerpen,
zijn, terwijl zij vastgebonden op bed lagen, door ratten gebeten,
zo bericht het Brusselse dagblad "De Standaard".
Zij waren te slapen gelegd in een zaaltje, dat wegens de
vervallen staat waarin het zich bevindt, ongeschikt was verklaard als inrichting voor kindergeneeskunde.
"In dat zaaltje zijn ratten. Er is 's nachts geen toezicht, en
men bindt de kinderen vast", aldus het blad.
Een van de twee gebeten kinderen lijdt aan bloedziekte.
waardoor de rattenbeet een gevaarlijke wond tengevolge had.
Dat kind is thans opgenomen in het Stappaert Gasthuis te
Antwerpen.

PROV. DRENTSE- EN ASSER COURANT
(5 / 6/ 62)
Rat in wasmachine
Smilde - De landbouwer E. V. was een dezer dagen zijn
schuur aan het opruimen. Plotseling schoot hem een rat voorbij.
Na een "verwoed" gevecht met de bond te hebben geleverd
ontkwam het en zocht zijn heil onder de wasmachine. Via de
motor en de bedrading kroop het diertje naar een plek tussen
waskuip en centrifuge.
Het aanzetten van de combinatie bleek niets te helpen. De
rat vertikte het tevoorschijn te komen. Een deskundige moest
erbij gehaald worden om de combinatie te demonteren. Hij
slaagde er niettemin in het dier, dat waarschijnlijk door de
ronddraaiende centrifuge de geest had gegeven, te verwijderen.
MEPPELER COURANT
(2/7 / 62)
Ratten op kippenroof
Staphorst - Enkele dagen geleden meldden we, dat katten op
kippenroof waren. Thans zijn ook de ratten op roof uit. Bij
de heren A. B., Jb. B. en J. C. hebben ratten kippen op hun
zitstokken aangevallen en hun de hals uitgebeten. Ook duiven
werden het slachtoffer.
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NIEUWSBLAD "DE VALLEI''
(jan. '63)
NIEUWE HAAGSE COURANT

RATTEN
LEGDEN HET
LOODJE!

(4/ 10/ 62)
Rat zat klem - steekvlam
Een felle steekvlam schoot vannacht om half een uit het
transformatorhuisje van het G.E.B. aan de Nobelstraat. D e
werkers in het postkantoor aan de Nobelstraat zagen de lichtflits en dachten aan brand. De gealarmeerde brandweer opende de deur van het huisje. Brand was er niet, maar wel was
kortsluiting ontstaan toen een rat klem raakte tussen twee
poolklemmen. D~ rat werd gedood en de stoppen sloegen door.

HAAGSE COURANT
(14/ 1/ 63)
Boer en hond in gevecht met rat

Specialist C. Diepeveen toont de lugubere vangst net even voordat
de schadelijke dieren in een diepe kuil begraven worden.
(foto Nieuwsblad "De Vallei")

In ue strijd tegen volksvijand nummero één, de rat, heeft de
Dienst Gemeentewerken Veenendaal deze week een sprekende
overwinning behaald. Een landbouwer aan de Prins Bernhardlaan,
die in zijn grote kippeschuur al diverse middeltjes had geprobeerd
echter zonder noemenswaardig resultaat, nam eindelijk contact op
met de heer C. Diepeveen van Gemeentewerken, een specialist
op dit gebied. Deze bond de strijd met de knaagdieren onvervaard
aan met als belangrijkste wapen vergif (een mengsel van haver en
cumarine, dat voor iedereen gratis ter beschikking wordt gesteld!).
Vorige week woensdag werd het voer uitgelegd en zondag werden de eerste levenloze dieren gevonden. Wanneer zij van de haver
gegeten hebben sterven de dieren na gemiddeld drie dagen een
pijnloze dood. J.I. woensdag, dus precies een week later, had men
in totaal 85 dode ratten verzameld waaronder één witte met rodll
oogjes. De boer was er bijzonder blij mee want "ze hebben voor
een kapitaal bij me opgevreten . . . . . . "
(Nog een week later was het aantal al aangegroeid tot 145
ratten - red. ,,Rat en Muis").

Venlo - De landbouwer T. K. in het Noordlimburgse plaatsje
Ayen heeft zaterdagmiddag een gevecht ge leverd met een
bisamrat. Terwijl hij met zijn herdershond langs de Maas liep,
rende de hond ineens achter een onbekend dier aan. Er ontstond een hevig gevecht tussen de hond en het andere dier.
Toen de heer K. naderbij kwam, bleek het een grote bisamrat te zijn. Het ondier had zich vastgebeten aan de kop van
de hond. De heer K. schopte de rat net zolang, totdat zij de
hond losliet. Onder een afgrijselijk gekrijs beet de rat zich vast
in de schoen van de heer K. en deze moest op zijn beurt weer
door de hond worden bevrijd. Het gevecht duurde geruime tijd
en eindigde ten slotte in het nadeel van de bisamrat. Het dier
woog 7½ kg, was 88 cm lang en had twee slagtanden van
8 cm lang.

(Gewicht en lengte van de rat, alsook de groolle der snijtanden
wijzen erop dat K. en zijn hond niet met een bisam (of
muskus-) rat, maar met een beverrat kennis hadden gemaakt red. ,,Rat en Muis").
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