In Hooge- en Lage Mierde controleerde de gemeentelijke bestrijder een boerderij
waar hij enkele weken tevoren de ratten had aangepakt. Dat op dit bedrijf met veel
pluimvee en varkens, flink wat ongedierte huisde, bleek uit de mededeling van de
eigenaar: na de bestrijding werd per week één zak meel van 50 kg, minder gebruikt.

SLACHTOFFERS VAN DE ZIEKTE VAN WEIL
Op een boerderij in Weert overleed een jongeman van 26 jaar als slachtoffer van
genoemde ziekte. Enige tijd tevoren had men op het bedrijf ratten gevangen bij het
rapen van bieten uit de kuil.
Een landbouwer-veehouder in Haarlemmermeer moest in het ziekenhuis worden opgenomen wegens een besmetting met Weilse ziektekiemen. Hij houdt op zijn boerderij
ca. 100 varkens, maar ook zeer veel ratten.

KUIKENFILM WNDER EIND
Met sinistere regelmaat volgen de slachtingen in kippenhokken elkaar op.
Hier nog enkele van de meest frappante kuikendrama's:
Op een boerderij in Someren 348 kuikens.
Op een pluimveebedrijf in Leende liefst 477. De boosdoeners werden door stug
volhouden van de gemeentelijke bestrijder alle uitgeroeid.
In Veghel: in twee achtereenvolgende nachten 160 twee-weekse kuikens; schade
minstens f 250.

OPGERUIMD
Bij een controlebezoek aan een boerderij in Wanroy, vertelde de eigenaar dat na de
bestrijding in een kippenhok 104 dode ratten waren gevonden.

AFTAPPERS
In Bergeyk kwam een inwoner tot de ontdekking dat zijn telefoon nog maar 'n
minimum aan geluid produceerde.
Een onderzoek door de heren technici van de PIT bracht aan het licht, dat de
kabel onder de woning nagenoeg geheel was doorgeknaagd door ratten.

OOK KANARIES EN PARKIETEN
Het komt nogal eens voor dat ratten kanaries of parkieten in hun kooi aanvallen en
doden.
Enige tijd geleden werd ons opnieuw een dergelijk voorval gerapporteerd door een
inwoner van Fijnaart, bij wie in één nacht 18 parkieten door ratte~ werden gedood.
Ook in de nieuwe dierentuin in Geulle wisten de ratten wel raad met deze vogeltjes:
hier werden in één nacht 17 parkieten gedood; schade plm . f 60.-.

BRANDGEVAAR
Een van onze ambtenaren constateerde kort achteen in twee boerderijen in Boekel
en Wanssum, dat ratten de electrische kabel in de schuur hadden stukgeknaagd. Gevolg:
kortsluiting.
Dit euvel komt herhaaldelijk op boerderijen voor en terecht kan de vraag worden
gesteld: hoeveel branden zouden ratten op die manier al veroorzaakt hebben?

MAAR ZE ETEN OOK MEE !
En dat wordt heel vaak niet bemerkt. Dat ratten in dit opzicht geduchte tegenstanders
zijn, blijkt onder meer uit de volgende praktijkgevallen.
In Heesch vond men na de cumarine-bestrijding in 3 boerderijen resp. 150, 88 en 47
dode ratten.
Op één dezer bedrijven werd in één nacht 3 kg lokaas door het ongedierte schoon
opgepeuzeld. Dit zou, omgerekend over een heel jaar, voor de eigenaar een schade
hebben betekend van ca 1100 kg graan!
Op een boerderij in H elmond werden door de gemeentelijke bestrijder de kippenhokken onder handen genomen. Met welk resultaat, vertelde ons de eigenaar: hij blijkt
nu per week ruim 50 kg korrel-ochtendvoer minder nodig te hebben dan in de tijd
dat de ratten nog meepeuzelden!
Na een verdelging in een kJppenhok in Hoeven vond men een groot aantal dode
ratten. Maar voor de boer was het resultaat nog veel verrassender: raapte hij voorheen
dagelijks 28 eieren van zijn 50 kippen , nu liep dit aantal op tot 40! En bovendien
ontdekte hij, nu liefst 25 kg voer per week minder nodig te hebben.

PIJNLIJKE VERGISSING

...

Het gebeurde in Vollenhove dat een inwoonster 's nachts in bed plotseling van pijn
wakker werd en vol schrik ontwaarde dat het bloed uit haar neus liep. Bruusk wendde
ze z.ich tot haar echtgenoot en beduidde hem in glasheldere tem1en z'n nachtelijke
strijdlust wat in te tomen.
Toen zij echter bemerkte dat de heer des huizes in een alleronschuldigste slaap verkeerde, maakte ze hem wakker, omdat de oorzaak van haar bloedneus nu in een
andere richting moest worden gezocht.
Die richting was dra gevonden: het echtpaar ontdekte sporen van een rat. Het gezinshoofd is gerehabiliteerd, de gemeentebestrijder ingeschakeld en de echtelijke nachtrust
verzekerd.
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