DE RATIENV ANGER
VAN LEENDE
Dit keer plaatsen wij een foto van
de heer P . Geven, de gemeentelijke
rattenbestrijder van Leende in NoordBrabant.
De heer Geven heeft jarenlang met
zeer veel enthousiasme en ijver de
rattenbestrijding in zijn gemeente uitgevoerd en met veel succes.
De zwarte rat die enige jaren geleden daar nog zeer veel voorkwam,
heeft hij praktisch geheel uitgeroeid.
Het enthousiasme voor de rattenbestrijding van de heer Geven was zo
groot, dat hij ook na zijn pensionering bij de gemeente aanbleef in zijn
functie van gemeentelijke rattenbestrijder.
Wij hopen dat hij nog lang in staat
mag zijn de belangen van de rattenbestrijding in zijn gemeente te behartigen.

MUIZENVRAAT

In een exportslagerij ergens in ons land hebben huismuizen onlangs in de schuimplastic binnenisolatie van een wand in de droogkast, een fraai stel gangen en gaten
geknabbeld.
De aangename temperatuur van het materiaal zal de dieren wel niet onwelgevallig
zijn geweest.

STEL NIET UIT!
Hoe belangrijk het is dat men onmiddellijk maatregelen treft, ook als men slechts
een enkele rat waarneemt, blijkt nog eens uit het volgende voorval.
Enige tijd geleden vroeg een pluimveehouder in Noord-Brabant aan de gemeentelijke
rattenbestrijder nog eens aan te komen, daar hij al diverse malen een paar ratten in
zijn kippenhok had gezien.
Aan de vele gaten onder de roeststokken kon al direct worden geconstateerd dat het
hier wel om meer dan enkele ratten zou gaan.
Enige kilo's goede haver met cumarine werden uitgelegd en zorgvuldig telkens aangevuld. In ongeveer een week werden op de mest onder de roeststokken 103 dode ratten
verzameld. Toen tenslotte de dikke laag mest uit het kippenhok werd gereden, vond
men in deze mesthoop nog eens enkele tientallen rattenkadavers. Levende exemplaren
waren er niet meer.
De schade die deze dieren aan de pluimveehouder hebben toegebracht, kunt U het
beste zelf uitrekenen, als U uitgaat van het feit dat een rat ten minste 20 gram voedsel
per dag nodig heeft.

HIJ WIST ER GEEN RAAD MEER MEE
Op een pluimveebedrijf in Zevenbergen gebruikte men per week 1700 kg voer. De
eigenaar wist echter dat ook ratten hiervan mee-aten; hoevéél, was hem niet bekend.
Ondanks alle pogingen het ongedierte kwijt te raken, slaagde hij daarin niet. Ten einde
raad schakelde hij de gemeente in en de bestrijder, de heer van Opstal, heeft in juni
van dit jaar het bedrijf grondig onder handen genomen. Zo grondig dat de pluimveehouder thans per week nog maar 1400 kg voer nodig heeft. De ratten hadden hem
dus wekelijks een schade berokkend van 300 x 40 cent = f 120.- .
De gedupeerde noemde het werk van de gemeentelijke bestrijder een " ware uitkomst".

GOEDE VANGSTEN
E n tot slot nog enkele opmerkelijke resultaten, de laatste maanden door gemeentelijke
bestrijders behaald:
In Sevenum werden bij een verdelging met cumarine op de zolder van een boerderijschuur (waar kippen werden gehouden), ruim 100 rattenkadavers gevonden.
Idem in een kippenhok in Horst: 68 dode ratten.
Idem in Leende: ruim 100; in Steenbergen 70 en Halsteren 30 .
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