Zwarte ratten

Nieuwe
Sinds bijna 20 jaar houd ik me bezig met de bestrijding van plaagdieren. In die tijd heb
ik veel dingen gezien en voor vele uitdagingen gestaan. Vooral zwarte ratten trokken
vanaf het begin mijn aandacht en van het bestuderen van deze interessante knaagdieren heb ik mijn hobby gemaakt. Sinds ik bij Van Eck Bedrijfshygiëne BV in Eindhoven
werk, kom ik op veel bedrijven en heb ik regelmatig te maken met de bestrijding van
zwarte ratten, één van de specialiteiten van het bedrijf.
Ik ga dan ook regelmatig 's nachts op
pad, gewapend met een videocamera en
fototoestel om het gedrag van deze dieren
te bestuderen en vast te leggen. Deze beelden worden vooral voor de bestrijding en
interne trainingen op het bedrijf gebruikt,
maar één waarneming wil ik graag met u
delen.

Aanleiding
In januari van dit jaar kwam ik met mensen in gesprek die al geruime tijd overlast
hadden van zwarte ratten. Deze mensen
houden geiten voor de melkproductie . Wat
mijn aandacht trok was dat zij me vertelden dat er ook witte ratten aanwezig waren
op hun bedrijf . Ik dacht direct aan tamme
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