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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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