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Van rat tot dierplaag (Een geschiedenis)
Voorraadbescherming noodzaak

Reeds in 1941 voorzag de toenmalige Technische Afdeling van de organisatie TNO de
mogelijkheid van een grote rattenplaag in Nederland ten gevolge van de oorlogsomstandigheden. Het bleek noodzakelijk om maatregelen te treffen om de groeiende aantallen
snel binnen aanvaardbare proporties terug te brengen. Deze taak werd opgedragen aan de
Plantenziektenkundige Dienst.
De opriéhting

In memoriam G.f. Pop.
A.E. Balkstra, oud-redacteur van
de uitgaven Rat en Muis,
Dierplagen en Milieu, de voorlopers van dit vakblad, blikt

Hoewel de bestrijdingsacties zeker succes hadden, werd toch wel ingezien dat, wilde men
de ratten- en muizenpopulaties werkelijk tot een minimum terug brengen, het noodzakelijk was om de bestrijding van dit ongedierte te consolideren , - - -- - ~
en een hechte organisatie op te bouwen. Daartoe werd bij de. R
----,-,--bovengenoemde Dienst ·in 1942 een afdeling 'Bestrijding ~ at Cll
uis
gewervelde dieren' ingesteld. Binnen deze organisatie waren
.. ~..... .... ...
...... ". ,,.
de heren ir. A.J. Ophof en G.J. Pop werkers van het eerste uur.
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terug op zijn voorganger en op de

Rat en Muis
Vanwege de contacten met de gemeentelijke bestrijdingsD e heer Pop overleed in april
diensten werd onder redactie van de heer Pop in 1953 het
van dit jaar op 93-jarige l ee~ijd.
blad "Rat en Muis" uitgegeven. In het eerste nummer publiceerde hij het artikel "De taak van de gemeentelijke rattenspecialist". Gewezen werd op de _noodzaak voor de gemeenten om een of meer
rattenbestrijdingsspecialisten aan te stellen.
Aangespoord werd tot het houden van regionale acties en "winteracties" om te
voorkomen dat de bruine rat na· de oogst zou migreren van de velden met gewassen naar de boerderijen en steden. Taken die aan actualiteit nauwelijks· hebben
ingeboet. De heer Pop is ook actief geweest met publiciteit door middel van een
stand op jaarbeurzen, radio en TV, de in die tijd bekend geworden "rattenspots"
van postbus 51 .
oprichting van Rat en Muis.
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ratten er op die voerplaats lopen. Uitgaande van een opname van 15 tot 20 gram per
rat pe·r dag, betekent dat voor deze voerplaats 3 tot 4 ratten. In de veestal
(voerplaatsen 1, 3 en 18) is tijdens de eerste 4 dagen 600 gram opgenomen, hetgee_n
wijst op 7,5 tot 10 bruine ratten ter pla'atse per dag. Na 24 dagen daalt dit tot 5,6 tot
7,5 bruine ratten. Er van uit gaande dat zich in de veestal dezelfde populatie
bevindt als aan het begin van de bestrijdingsactie en er geen immigratie heeft
plaatsgevonden, is de conclusie gerechtvaardigd dat -gezien de opname- bij de
bruine ratten die in de veestal voorkomen een duidelijke vorm van verminderde .....__,_
gevoeligheid voor de werkzame stof bromadiolon aanwezig is.

HET VERVOLG: IN HET LAB
Omdat na 3 weken geen duidelijke vermindering in de opname per voerplaats te
zien is, gaan de onderzoekers van het KAD over tot het vangen van de bruine ratten
om ze in het laboratorium te testen op resistentie. In totaal worden in Tubbergen en
Losser 13 bruine ratten gevangen. Onder laboratoriumomstandigheden krijgen deze
dieren als voedsel 21 dagen lang uitsluitend het middel Super Caïd Haverkorrels
(toel.nr. 7830 N met als werkzame stof bromadiolon 0,005%) aangeboden, een kant
en klaar lokaas op basis van gepelde haver. Alle dieren zijn bij het begin van de proef
in een goede gezondheidstoestand.
Gestart wordt met een gewenningsperiode. Tijdens deze periode krijgen de bruine
ratten de beschikking over voldoende onvergiftigd laboratoriumdiervoeder en vers
drinkwater. Tijdens de laatste 2 dagen van deze periode nemen de dieren per dag
gemiddeld 15,3 gram onvergiftigde gepelde haver op. De eerste dode rat wordt
gevonden 6 dagen na de eerste opname van het vergiftigde lokaas; de laatste rat gaat
17 dagen na het begin van de proef dood. 7 ratten overleven de proef. De ratten nemen tijdens de proef
gemiddeld tussen 1,8 en 16,6 mg werkzame stof op: De proef bevestigt wat reeds vermoed werd: tegen
bromadiolon blijkt resistentie te bestaan bij verschillende bruine ratten afkomstig van objecten in de
gemeenten Tubbergen en Losser.

HOE GINGEN DE DIEREN DOOD?

echnicus wil blijven of wil worden:
nstituut Volksgezondheid en Milieu

Om het beroep van ongediertebestrijder te mogen uitoefenen, dient u in het bezit te zijn van een
geldig diploma. Dit geldt voor iedereen die het beroep uitoefent, met uitzondering van o.a. diegenen die op 1 januari van dit jaar 61 jaar of ouder waren.

► Hebt u geen geldig vakbekwaamheidsdiploma, vraag dan een inschrijvingsformulier voor het
THEORIE-EXAMEN 'Bestrijdingstechnicus dierplagen en houtrotverwekkende schimmels'.
Eenmaal geslaagd, kunt u zich inschrijven voor het PRAKTIJKEXAMEN.

► Hebt u wel een geldig vakbekwaamheidsdiploma, vraag dan een inschrijvingsformulier voor de
NASCHOLING om de geldigheid van het diploma op tijd te kunnen verlengen.
Pagina 2 van DIERPLAGEN Informatie is vast ingeruimd voor het Bulletin Board met mededelingen
van het EVM. Met uw aanmelding wordt u tevens op de mailinglijst geplaatst zodat het EVM u op
de hoogte kan houden van belangrijke veranderingen of nieuwsberichten. Denkt u er zelf aan om
wijzigingen van adres of werkgever tijdig door te geven?

EVM Postbus 350, 6700 AJ Wageningen
Tel. (0317) 42 49 44, fax (0317) 42 64 79

E-mail: infoEVM@kad.nl

Sectie is uitgevoerd op alle bruine ratten die dood gingen of al dood waren. Op één na blijken alle bruine
ratten te zijn doodgegaan door verbloedingen. Het merendeel van de bruine ratten had hematomen in de
longen en in het spierweefsel, bij de voorpoten en op de borstwand. (Op pagina 15 leest u meer over de
werking van anticoagulantia, waarvan btomadiolon de minst giftige is.)

OVERLEVENDE BRUINE RATTEN BESMET
De 7 overlevende ratten worden na de 21-daagse proefperiode twee weken lang op laboratoriumdiervoeder
(Hope Farm AM II 10 mm Rattenkorrels) en drinkwater gezet. Alle dieren verkeren na die twee weken in een·
goede gezondheidstoestand. Vervolgens worden in roetsvrijstalen leefkooien 3 fokstelletjes gezet die
prompt alle 3 voor nakomelingen zorgen. Een deel hiervan is door het R.I.V.M. onderzocht. Deze bruine
ratten b1ijken besmet te zijn met de rattenbeetziekte (Streptob11cillus moniliformis).

BIJZONDER
De bruine ratten die dood gingen namen gemiddeld 4,3 mg werkzame stof op. De ratten die bleven leven,
namen gemiddeld 12,6 mg werkzame stof op (uitgespreid over een periode van 21 dagen). Bijna drie keer
zoveel! Blijkbaar beschikten de dieren die bleven leven over een zeer hoge weerstand...
·
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