RATWERENDELUCHTROOSTERS

Kippenvoer in zakken moet op ca. 30 cm hoge plankieren worden gestapeld. Onder de
plankieren tegen de muur legt men eveneens een aantal van de hierboven beschreven
voerplaatscn aan.
Ook in het voorportaal van de hokken, waarin zowel de voersilo als de voer ketting
uitkomt. worden dergelijke voerplaatscn aangebracht om ratten (muizen) op te vangen.
Hetzelfde geschiedt in de ruimte waar legbatterijen staan, dus ook aan de voet van de
muur.
In hokken met gedeeltelijk rooster kan men dat eveneens doen, mits men de voerplaatsen
goed beveiligt.
Ter verdelging van muizen (c.q. ratten) kan men ook vergiftigd lokaas aanbrengen op het
plafond in de hokke n.

EN HET EUVEL DER INVOERLEIDINGEN !

Toen onze rayonambtcnaar, de heer Groot, medio december 1970 samen met de gemeenteopzichter in Breugel (N.-Br.) enkele blokken nieuwbouw__ bezocht om de bewoners te adviseren omtrent de bestrijding van ratten en muizen, trof h1J de volgende s1tuat1e a~n.
De ongenode gasten bleken de pas bewoonde huizen te zijn binnengekomen via de gaten
rondom diverse invoer Ie id in gen en de ventilatie - roosters 111 de muren. Eerstgenoemde openingen bevonden zich net onder, de laatste precies boven de grond.
.
Een uiterst comfortabele manier dus voor de lugubere medebewoners om bmnen te wippen.
Zo nodigt men ze eenvoudig uit! Een dergelijke manier van afwerking getuigt overigens
allenninst van overleg of oordeelkunde.

Lokaas
Hierbij gebruike men als gifbasis cumarine-poeder. Als lokaas voldoet eerste kwaliteit haver
als regel uitstekend. Voor de aanhechting van de cumarine-poeder wordt de haver eerst
bevochtigd met (ca. 1% ) verse sla- of andere spijsolie (in geen geval minerale olie!).
Ter verdelging van mui✓.en geven Castrix-korrels (vergiftigd met crimidine) een sneller
resultaat. Crimidine is evenwel meer acuut giftig dan cumarine-poeder. Men zij dus voorzichtig.
Ten slotte kunnen mui7.cn ook ve rdelgd worden met muizentarwe op basis van zinkfosfide.
Dit ontleedt echter betrekkelijk spoedig in een voch tige atmosfeer en is dan onschadelijk.

Het verstrekte advies bepaalde zich voornamelijk tot aanw1Jzmgen omtrent ratwering,
waarbij speciaal werd gewezen op het aanbrengen van rat- en muiswerende luchtroosters
in de muren.
Bovendien werd voor de zoveelste maal de aandacht gevestigd op het dichten van de vuistgrote gaten rondom de invoerleidingen.
(Hetzelfde geldt natuurlijk voor de afvoerleiding; zie afb. 1).

Ir. A. J. Ophof,
Hoofd van de Afd. Bestrijding van Ongedierte

Aangezien, vooral in de nieuwbouw, herhaaldelijk klachten worden vcrnome? over binnendringen van ratten (muizen) via de gesignaleerde invalspoorten, vragen WIJ ook op deze
plaats nog eens attentie voor dit blijkbaar moeilijk uit te roeien euvel.
Op afb. 2 ziet U een ventilatierooster, dat de volle instemming van ratten en muizen heeft.
Daarnaast hetzelfde rooster. waar het ongedierte nu met minder uitbund 1ge gevoelens
tegenaan zit te kijken. De breedte van de openingen is nl. gereduceerd tot 0,5 cm, zodat
noch ratten noch muizen hier ooit weer een kans krijgen.

Wat Ede in 1970 deed

Redaktie
Ook in 1970 zijn in de gemeente Ede de ratten weer terdege aangepakt, zoals blijkt uit
de volgende bijzonderheden van het jaaroverzicht dat wij van het college van B. en W.
hebben ontvangen.
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In totaal werden 201 objecten rat vrij gemaakt met een duidelijke top in de eerste en de
laatste twee maanden.
Onder die objecten bevonden zich o.m. 83 gemengde bedrijven. 52 schuren. hokken en
volières, 10 nertsenfarms , 13 magazijnen. 12 woningen (flats) en 7 campings.
Voor het zuiveren van deze rattenhaarden werden 285 controlebezoeken afgelegd. waarbij
tal van objecten zelfs mecnnalen met een bezoek werden vereerd.
Bovendien zijn de 4 rioolwater-zuiveringsinstallaties en de gemeentelijke stortplaats regelmatig gecontroleerd op aanwezigheid van ongedierte. Op de laatste werden alleen in
augustus en september ratten waargenomen; in totaal is de stortplaats 18 maal gecontroleerd.
In verband met varkenspestmeldingen zijn 91 bedrijven bezocht, waarvan op een 20-tal
tot bestrijding van de daar aanwezige ratten moest worden overgegaan.
Uitgelegd zijn in totaal 75 kg cumarine, 1498 kg haver en 24 liter slaolie.
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