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Bruine rat

De bruine rat is in opkomst. Eerder in deze editie heeft u al kunnen lezen over de brief
die het ministerie van VROM onlangs gestuurd heeft aan een aantal gemeentes en landen tuinbouworganisaties. Deze roep om actie wordt onderstreept door het mailtje dat het
KAD op 11 december kreeg van Geert Degen, medewerker van de gemeente Beuningen
en onder meer belast met dierplaagbestrijding.

Graag roep ik alle ongediertebestrijders in het land op om te laten horen
hoe het hen afgelopen jaar vergaan is met het bestrijden van bruine ratten.
De gemeente Beuningen heeft dit jaar namelijk veel
meer meldingen ontvangen dan voorheen.
Ook duren de bestrijdingsacties langer dan normaal.
Heeft deze vermeerdering te maken met de zachte winters of zijn er andere oorzaken?
Graag uw reactie: Geert Degen, gemeente Beuningen
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Ook tijdens nascholingsbijeenkomsten
bereikten gelijksoortige berichten het
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KAD. Een mogelijke oorzaak zijn de zachte
winters. Vooral bruine ratten in het buitengebied hebben de laatste jaren goede overlevingskansen gehad in het veld, en door
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de gematigde winters gaat de voortplanting
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in deze periode gewoon door. Daarnaast
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zorgen restanten landbouwgewassen zoals
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maïs en suikerbieten voor voldoende voedBrurner;111nTweiite; :warte ,a11nurnb

sel in de winter.
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Terugtredende overheid
De terugtredende overheid is deels debet

Geacht Besruur.

aan het probleem. Veel gemeenten zijn
minder actief geworden op het gebied van
de dierplaagbestrijding. Nu agrarische bedrijven geen beroep meer kunnen doen op
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de gemeentelijke dierplaagbestrijder zijn
ze op zichzelf aangewezen of genoodzaakt
een bestrijdingsbedrijf in te schakelen.

Graag uw reactie
Aangezien het KAD niet met alle gemeenten in Nederland contact heeft, ontbreken
duidelijke gegevens over de toename van
de bruine rat en zijn (on)gevoeligheid voor
werkzame stoffen . Reacties uit het veld en
gegevens over meldingen en problemen met
de bestrijding zijn dan ook zeer welkom. #
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