Aangevreten eieren:
zit er een steenmarter?
Steenmarters staan er om bekend dat ze graag eieren
eten, dus toen het eierenverpakkingsbedrijf belde
omdat ze al geruime tijd knaagschade hadden, leek
de oorzaak voor de hand liggend.

WAT ER AAN VOORAF GING

D

De dierplaagbestrijder die eerder was ingeschakeld, liet het afweten . Hij mocht immers geen
bestrijding uitvoeren, zo gaf hij aan. Het probleem was hardnekkig en speelde a l meer dan
een jaar. Enkele keren had men het beestje op
het bedrijf gezien. Regelmatig vonden ze aangeknaagde eieren, soms troffen ze a lleen de
sch illen nog aan. Ook de verpakkingen en de
etiketten werden met de regelmaat van de klok
aangeknaagd. Vangkooien en lokazen werden
uitgezet, maar het beestje werd nooit gevangen.

WAT DE INSPECTIE UITWIJST
Als de ingeschakelde adviseur van het KAD zijn
inspectie begint, vertelt de contactpersoon dat
hij het beestje die ochtend nog heeft gezien.
Het onderzoek wordt gesta rt, schadebeelden
worden bekeken en verzameld. Onder een roldeur word t een geknaagde opening gevonden.
Sporen van een steen marter worden tijdens de

inspectie niet gevonden. Uitwerpselen van een bruine rat wel! Als de
inspectie bijna ten e inde is, ziet de adviseu r opeens de rat lopen.
Hij attendeert de contactpersoon op het beestje en deze beaamt dat dit
inderdaad het beest is dat hij en zijn medewerkers telkens z ien lopen.

TIJD VOOR ACTIE!
De rat kruipt in een eierrek en verschu ilt zich. Nu wordt het tijd voor
actie: de hele omgeving wordt afgezet met karton. Het vormt een
'arena' rondom de rekken. Eén voor één worden cle rekken verwijclercl,
de bewegingen van de rat scherp in de gaten houdend.
Als a lleen het laatste rek met de rat zich nog in de 'arena' bevindt,
wordt het beestje net zo lang opgejaagd totdat deze uit het rek komt
en gemakkelijk kan worden gevangen. De bruine rat sterft een snelle,
va kku nel ige dood .
Het maandenlange mysterie is eindeli jk opgelost; cle eicrvreterij blijkt
n iet de schuld van een steenmarter, maar die van een bruine rat.
Hieruit blijkt maar weer hoe belangrijk het is om goed sporenonderzoek uit te laten voeren, voordat de oorzaak van cle overlast vastgeste ld wordt.
(Advert entie)
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Producten tegen schadelijke organismen
Pest Control Products

Een professioneel bedrijf in dienst van professionelen
Onze showroom is dage1ijks geopend.
Op aanvraag is onze cata1ogus verkrijgbaar.
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EDlALUX... a11es voor een trefzekere ongediertebestrijding!
Veemweg 2 • 3771 MT Barneveld • Telefoon: 0342 - 420 435 • Fax: 0342 - 493 868
E-mail: info@edialux.nl • Internet: www.edialux.nl

