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In Hoek (Z): een rattenvoer kist die de moeite van een eventueel beproeven in de
praktijk o.i. wel waard is.
De gemeentelijke bestrijder aldaar, de heer H. A. Tollenaar, heeft nl. gezocht naar
een voerkist, die zowel binnenshuis als buiten kan worden gebruikt en hij is erin geslaagd
een acceptabel model te construeren.
De kist is kokervormig en voorzien van een losse deksel, wat de controle op het
geconsumeerde voer vergemakkelijkt.
Door het aanbrengen van houten stokken in de z ijwand kan de kist ook zonder moeite
in de slootwal "gedrukt" worden, zó dat hij vlak boven de waterlijn hangt (zie foto).
Een en ander is dus bijzonder eenvoudig van makel ij en bovendien zijn de kosten
van aanmaak zeer gering, vooral als men nog weet, dat OUD hout de voorkeur verdient.
D. W. Langeveld.
De redaktie van "Rat en Muis" houdt zich graag aanbevolen voor ervaringen van
derden.

Financiële klappen
Op een parkietenkwekerij in Ede werden in oktober 1964 door bruine ratten kort
achtereen 2 kostbare parkieten gedood, één ter waarde van f 175,- en de ander (een
roodrug) van f 100,- .
In dezelfde maand werden op een pluimveebedrijf in Best 300 kuikens door bruine
ratten weggesleept.
Eind vorig jaar zijn in Boxtel in een kippenhok van 10 x 8 m. door de bewoners van
het bedrijf 118 ratten gedood. Vóór haar einde had de knagersfamilie aanzienlijke schade
aangericht.

Muizen prefereren moderne bedrijfsvoering

Foto's
D. W. Langeveld

Van een pluimveebedrijf in het zuiden van ons land ontvingen wij de noodkreet "muizen"! Bij onderzoek bleek, dat vele kippenhokken er slordig bij stonden en tot onze verbazing ontdekten wij, dat in het modernste hok van het bedrijf honderden muizen
nestelden.
In dit ogenschijnlijk prachtige hok werd de moderne bedrijfsvoering toegepast: 2/3
van het hok was voorzien van een metalen rooster, waaronder de mest een jaar lang
blijft liggen. Op dit rooster waren de automatische voerketting en de drinkbakken bevestigd. (Reeds eerder heeft deze moderne bedrijfsvoering aanleiding gegeven tot het
voorkomen van ratten en muizen).
De eigenaar heeft veel schade geleden. Van de dakbeschieting knaagden de muizen
voor f 800,- stuk, daarnaast genoten ze een maaltijd van 15 kg kippenvoer per dag.
Een partikuliere onderneming durfde de bestrijding niet aan. De gemeentelijke rattenbestrijder heeft inmiddels reeds successen geboekt bij de verdelging van het ongedierte.

Vreemde kastanje-beschadiging
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Op het erf van een boerderij in Axel (Z) staan 4 grote, wilde kastanjebomen, waaronder één rode variëteit (Aesculus sp.).
In juni 1964 nam men een vreemdsoortige beschadiging aan blad- en vruchtstelen
van de rode kastanje waar. Deze waren nl. op vrij grove manier uiteengerafeld, naar men
vermoedde door vreterij. Maar wie was de dader?
Als bijzonderheid viel nog op te merken dat de rode kastanje met de kroon het rieten
dak van de schuur raakte en dat het blad alleen afviel aan de zijde die het meest van de
wind ligt.
Toen een zeil onder de boom werd gelegd, vond men daarop reeds de volgende dag
uitwerpselen van ratten; later heeft men onder de boom ook ratten zien lopen. Verondersteld werd, dat het ongedierte via het rieten dak van de schuur in de rode kastanje klom,
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waar de dieren het, als gevolg van vochtgebrek, speciaal op het merg uit de bladstelen
zouden hebben gemunt.
Een andere mogelijkheid zou zijn dat ze via de stam hun schade aanrichtten; op de
stam werden nl. kleine beschadigingen - van de klauwtjes - waargenomen.
Overigens blijkt uit dit geval nog eens duidelijk het belang van het ontbreken van
klimplanten en het snoeien van aanleunende takken langs de muren. Ze bieden uiteraard
de ratten een uitnemende gelegenheid om via hoger gelegen verdiepingen binnen te
dringen.
Men dient er dus voor te zorgen dat minstens 60 cm om de ramen en onder het dak
wordt vrij gehouden.
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DE STEM
(22-9-'64)
Rat verstoort nachtrust
STEENBERGEN - Een rat heeft de nachtrust van familie De
V. aan de Kruitweg te Steenbergen verstoord. Mevrouw De V.
werd vannacht wakker, doordat er iets onder haar hoofdkussen
woelde. Zij lichtte het kussen op en zag nog net een grote rat
verschrikt wegspringen.
De vrouw reageerde hierop haar angst voor het dier af door
flink te gillen. Haar man schrok toen ook wakker en zette met
een bezem de achtervolging in. Uiteindelijk gelukte het de man
het dier dood te drukken.
Terwijl de echtgenoot achter de rat aanjoeg, was de dochter
des huizes, die ook door het gegil was wakker geworden, naar
haar moeder gegaan om troostend op te treden. De moeder was
namelijk een zenuwinstorting nabij.
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NOORDHOLLANDS DAGBLAD
(23-9-'64)
Slager kreeg schrik van zijn leven
RAT IN FLES MELK
(Van onze Parijse correspondent)

PARIJS, 23 sept. - Het Parijse slagersgezin Benard: man ,
vrouw en dochter van 9½ jaar, heeft een paar angstige uren
doorstaan. Moeder en dochter waren pas van vakantie terug en
hadden bij thuiskomst gepasteuriseerde melk gedronken. De nog
half volle fles hadden zij als gewoonlijk in de ijskast gezet met
een dop erop, die al tien jaar in gebruik was.
De volgende ochtend maakte de slager voor het gezin het
ontbijt klaar, gooide de fles in een pan leeg en zag tot zijn ontsteltenis, dat in de pan een dode rat dreef.
Zijn hart draaide in zijn lichaam om. Van wat hij voor zijn
ogen zag, walgde hij zo, dat hij in geen vier en twintig uur een
brok eten door de keel kon krijgen. Maar dat was nog niet het
ergste.
Niet hij, maar vrouw en dochter hadden van de melk gedronken. Woorden als pest en typhus spookten door zijn hoofd. Hij
liep aanstonds naar de leverancier, vandaar naar de politie en
holde aan één stuk door naar 't Instituut Pasteur.
De melkboer betuigde zijn onschuld, want hij had alle volle
flessen rechtstreeks van de fabriek gekregen. Bij nader onderzoek bleek in de fabriek, dat aan alle hygiënische voorschriften
stipt werd voldaan.
De slagersfamilie kan intussen weer rustig gaan slapen en
volop melk drinken, want een microbioloog van het Instituut
Pasteur heeft vastgesteld, dat pest in Frankrijk niet meer voorkomt en dat typhus na twaalf uur gepaard gaat met buikloop en
koorts.
Maar het raadsel blijft: hoe kwam de rat in de fles, dood of
levend?
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