Veldmuizen vormen een
steeds groter probleem
Vorig najaar kwamen de eerste meldingen al binnen dat men handen tekort kwam om na de oogst
alle veldmuizen te vangen. Toen viel vooral op dat diverse exemplaren een witte vacht (zeldzaam!)
hadden. Inmiddels lijkt het probleem van de veldmuizen voor landbouwgewassen toe te nemen.

WASPEEN ALS VOORBEELD
De complexe situatie rond de be~ldjlling va n
veldmui zen bij waspeen is een goed voorbeeld
van de obstakels waarmee agrariërs te maken
krijgen. Waspeen wordt met grond en al
geoogst, gaat direct cle kubskisten in en wordt
op cle vrachtwagen vervoerd naar de koelcellen
voor opslag. Voordat de peen cle koelcel in gaa t,
wordt het gesorteerd en overgepakt in een lege
kubskist. Veldmuizen worden niet eerder dan
tijdens deze fa~e opgemerkt. Eenmaal binnen in
de koelcel tussen de opgeslagen voorraad, kunnen de veldmuizen grote schade aanrichten. De
bestrijding van de veldmuizen in de immens
grote koelcellen is een haast ondoendelijke
zaak. Hoe bereik je in zo' n stampvolle opslagloods de kubskisten die in het midden van de
koelcel staan? Een klassieke bestrijding met
anticoagulantia zal in dit luilekkerland voor
veldmui7en niet toereikend zijn. Daar komt bij
dat veld muizen mi ddels de Flora- en faunawet
beschermde dieren zijn.

VRIJSTELLING IN FLEVOLAND
rn Flevoland is sinds l april 2003 een vr i jstelling
van kracht voor het pleksgewijs bestrijden van
woelra tten en veldmuizen voorzover zij schade
veroorzaken aan gewassen. Een einddatum
wordt in de verordening n iet genoemd. Wel
wordt verwezen naar een lijst met aangewezen
soorten die door de Minister va n LNV iedere
2 jaar wordt vastges teld. Dit kan inhouden dat
001' de provinciale vero rdening moet worden
gewij zigd. De grondgebruiker mag dus in
Fl evoland op zijn eigen gron d en in zijn opstallen de plaagdieren bestrijden. De middelen zij n

KNAAGSCHADE DOOR VELDMUIZEN:
HOE KUN JE HET BEPERKEN?
Het KAD geeft enkele suggesties die weliswaar tijdrovend zijn,
maar die het risico van knaagschade aan de gewassen in elk geval
beperken:
• Na de oogstperiode het bouwland ploegen.
• Een nieuw perceel (ook de randen!) grondig inspecteren op de
aanwezigheid van veldmuizen .
• Grasranden langs het perceel kort houden. Ook tijdens het
groeien van de teelt.
• Veldmuispopulaties in de randen opzoeken en bestrijden*.
Direct na het oogsten mee beginnen.
• Het bouwland ook in de andere seizoenen controleren op de
aanwezigheid van veldmuizen en deze direct bestrijden.* Leg
voerplaatsen aan (bijvoorbeeld PVC-buizen met een doorsnede
van 80 mm en 20 cm lengte) op de plaatsen waar de veldmuispopulatie zich ophoudt. Richtlijn : 1 voerplaats per 50 strekkende meter.

* Vraag hiervoor een ontheffing bij de Provincie.
In Friesland heeft men momenteel te kampen met een ware veldmuizenplaag. Door enkele agrariërs is inmiddels een verzoek voor een ontheffing
gedaan bij Gedeputeerde Staten (art. 68 Flora- en faunawet). Deze is nu
(september 2005) bezig om na te gaan of, en onder welke voorwaarden een
o ntheffing zal worden verleend. Omdat individuele aanvragen voor ontheffingen tijdrovend en weinig effectief zijn. verdient het aanbeveling om
het KAD hierin een coördinerende rol te geven. Deze kan de schade determineren en dossiers samenstellen zodat de procedure efficiënter wordt
doorlopen.

echter beperkt. Arvico lex (toegelaten voor woelratten
onder nummer 11570 Nop basis van bromadiolon) is
binnenkort weer in de han del verkrijgbaar. Gaspillen
voor woelratten zijn nog wel te koop.
Voor de bestrijding va n veldmuizen is Finito Veldmuiskorrels ( 11 4-B N) op basis va n chloorfacinon toegelaten,
uitsluitend voor gebruik in het veld en in kassen.

