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De effectieve en betaalbare ongediertebestrijder van Nederland en België.

TRAAS ZOEKT FRANCHISENEMERS

Voor deze regio's zijn wij op zoek naar commerciële gedreven
personen die zich herkennen in onderstaand profiel:

• Noord-Brabant • Groningen of Friesland
• Utrecht

• Drente of Overijssel

• Commercieel inzicht.

• Zuid-Holland

• Noord-Holland

• In bezit van vakdiploma Bestrijdingstechnicus

• Gelderland

• België (omgeving Genk, Mechelen en Gent)

• Eigen inbreng€ 40.000
• Zeer gedreven binnen het vakgebied.

Van bruine ratten (Rattus norvegicus Berkenhout) is
vanuit de praktijk bekend dat zij zich vanuit de
riool, via regenpijpen van maximaal 10 cm
binnenmaat omhoog werken om zo panden binnen
te komen. Ton Bode en Ton Brink deden hiernaar
onderzoek. Vorige keer toonden zij hoe zwarte

Voor meer informatie over de vele mogelijkheden die wij bieden, kunt u contact opnemen met Traas ongediertebestrijding, Dhr. P. Traas,
tel: (06) 51 79 97 77. Kijk alvast eens op onze internetsite:

www.ongedierteshop.nl, of www.ongedierte.be.

ratten over een staaldraad lopen, waar bruine
ratten zich slechts kunnen redden door over de
staaldraad te kruipen.

D
Is ongedierte voor u ook een plaag?
Laat uw boeken, meubels en kunstvoorwerpen
behandelen met gammastraling:

Informatie: Isotron Nederland B.V.

Snelle en efficiënte ontsmettingsmethode
Geen chemicaliën, dus geen residuen
Hoge doordringbaarheid, dus niet alleen
oppervlakte-behandeling

Tel. 0318-637476
www.isotron.com

In een observatieruimte bevestigden zij een kunststof (pvc)
afvoerpijp van 7 cm aan het dak van een schuurtje. 'Het is
verrassend om te zien da t de zwarte ratten in observatie de
afvoerpijpen zowel via de binnen-, als via de buitenzijde met
het grootste gemak weten te nemen. Er was zelfs een zwarte rat
die halverwege de afvoerpijp omkeerde en weer terugging naar
de start.'

POETSWERK OP EEN DEURKRUK
Verbazing wekte de zwarte rat die kennelijk kans zag om op een
deurkruk te gaan zitten en zich, al balancerend, te poetsen.
Hoe hij op die deurkruk (normale hoogte van de vloer) terecht
was gekomen, was niet direct duidelijk. Er moest dus worden
gepost om daar achter te komen. Al snel werd het volgende
duidelijk: zich afzettend op de grond, zette de zwarte rat zijn
pootjes'om de randen van de ogenschijnlijk zeer gladde deurstijl. Van erom heen klemmen kon geen sprake zijn, gezien de
grote snelheid waarmee hij tegen de deurpost op klom.

E-mail: john.hopman@isotron.com

Op boerderijen is menigmaal vastgesteld dat zwarte ratten er
geen enkele moeite mee hebben om via palen af te dalen naar
de voerbakken van varkens of kippen. Bij onraad zien ze kans
om weer net zo snel en langs dezelfde weg omhoog te gaan naar
hun veilige nestelgebieden. Het aantal te klimmen meters
speelt daarbij geen enkele rol. Dat bewijst het volgende voorbeeld uit de praktijk.

MOLLEN BESTRIJDING
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Luxan Mollentabletten (aluminiumfosfide)
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• effectief middel ter bestrijding van mollen en woelratten
• reststoffen zijn onschadelijk voor het milieu
• uitsluitend voor een bevoegd deskundige
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Luxan Rodentex Leggeweer
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• speciaal ontwikkeld voor de kokertjes en tabletten van Luxan
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• nauwkeurige en stofvrije dosering
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Perfect Cro11 Protexion

Luxan Rodentex voelstaaf en opbergkoker
Luxan B.V, Postbus 9
6660 AA Elst (Gld.)
Telefoon (0481) 36081 1

ZWARTE RATTEN IN EEN DIERVOEDERFABRIEK
In een diervoederfabriek kwamen zwarte ratten voor. De schuilgelegenheid bevond zich boven in het gebouw. Bij een bezoek
aan het bedrijf bleken enkele zwarte ratten zich op te houden
op een betonnen rand, aan de bovenzijde van een siloruimte.
Op het moment dat de zwarte ratten werden opgemerkt, was
nog niet duidelijk hoc zij op die rand terecht waren gekomen.
Omdat de bezoekers iets teveel lawaai maakten, werden de
ratten onzeker en gingen ze alvast in de richting zitten die zij,
bij dreigend gevaar, op zouden vluchten. Er bleek maar één
mogelijkheid. Een trekstang (betonijzer) die de betonnen
randen langs de muur aan de overzijde van de silo met elkaar
verbond, moest de loopruimte zi jn. En dat klopte. Ook nu weer
vluchtten de zwarte ratten razendsnel over de trekstang weg, in
de richting van hun nestelgelegenheid. Of zij zich daarbij
realiseerden dat de silo op dat moment leeg was en dat op tientallen meters onder hen een betonnen vloer lag? Eén misstap
zou fataal zijn geweest, maar ga er maar van uit dat deze
misstap niet gauw gemaakt zal worden!
Auteurs: Ton Bode en Ton Brink

