Ratten in de agrarische omgeving
"Meneer, de ratten lopen hier schommelend over het parkeerterrein en aat vind ik geen
reclame voor mijn manege. Kunt u snel hier komen." De manegehouder die me belt, is
ten einrle raad Ik wi.n og wa.t informatie in en maak een bezoekafspraak.
Het blijkt om een manege te gaan met ruim 200
paarden voor recreatieve doeleinden en een eigen fokkerij . Ik laat mij rondleiden , ondertussen
doet mijn begeleider de (bestrijdings)historie
uit de doeken . Hij laat duidelijk doorschemeren
geen vertrouwen meer te hebben in bestrijdingsmiddelen. Staljongen Hans, die de rattenbestrijding erbij doet, heeft al diverse soorten
knaagdierbestrijdingsmiddelen gebruikt. Zelfs al
soorten gemengd . Na een paar maanden bestrijden lopen er nog steeds ratten rond, schommelend weliswaar, gedesoriënteerd al s ze zijn door
het gif dat ze hebben binnengekregen.

Hondenvoor
lïjdens de rondleiding valt het volgende op:
❖

Langs de slootkant zitten veel rattenholen
die deels onder de stallen uitkomen .

❖

Bij de voersilo's buiten en binnen ligt erg
veel gemorst voer.

❖

De zi chtbare voerplaatsen (met giftig lokaas)
voor de ratten maken een vervuilde indruk
men hebben uitgehaald . In die week worden er

met diverse soorten voer, in grote hoeveel-

actiepunt. Na een week moeten alle actiepunten

heden , op plaatsen waar de ratten niet

in de startblokken staan . Vervolgens werken we

heel wat mezenbollen opgegeten, wat betekent

standaard langskomen , en in open voer-

aan een verdere verbeteringen per actiepunt.

dat de oude ratten de lokaasdozen nu niet meer

bakken .

De gebruikers van de manege worden via een

wantrouwen . Per voerkist hebben we gekeken

Kinderen die komen paardrijden laten

nieuwsbulletin op de hoogte gesteld van de situ -

hoe groot de dagafname van een vetbol was, en

brood slingeren ; de paar vuilnisbakken die

atie en zonodig op hun gedrag aangesproken .

dit een week lang genoteerd per voerplaats.

er staan zitten zo propvol vuilnis dat het

We starten de bestrijding met het plaatsen van

deksel niet dichtgaat.

rattenklemmen , bij voorkeur in kunststof lokaas-

Wettelijk ebruik voorsc ri

❖

1n het hondenhok vreten de ratten zicht-

dozen . Om de ratten in de lokaasdoos te krijgen,

We gaan verder met de bestrijding, maar wel

baar mee van het hondenvoer.

plaatsen we wat hondenbrood dat eigenlijk be-

zonder klemmen . Het vergiftigd lokaas moet ons

❖

De opslag van de paardenbrokken is voor

doeld is voor de honden van de managehouder

verder helpen. Omdat de mezenvetbollen erg

ratten bereikbaar.

achter de klem. Achter wandkasten plaatsen we

goed gegeten worden, hebben we gekozen voor

❖

losse rattenklemmen op stevige ondergrond met

gemalen mezenvetbollen , vergiftigd met bro-

Op mijn verzoek komt staljongen Hans bij het

als lokaas een vleugje pindakaas. De eerste 14

madialon volgens wettelijk gebruiksvoorschrift.

gesprek. We komen overeen dat hij dagelijks een

dagen vangen we dagelijks 5 - 6 jonge ratten,

Het enige middel dat nog in vloeibare vorm in

half uur aan rattenbestrijding gaat besteden . Ik

na de derde week worden dat er 1 - 2. Na een

Nederland verkrijgbaar is. Hoewel op agrarisch

vraag hem zijn werkzaamheden op papier bij

aantal weken verminderen de vangsten. Steeds

terrein de eigenaar/gebruiker zelf bestrijdingen

te houden . De levering van materialen en de

bestaat de vangst uit hoofdzakelijk jonge ratten .

mag uitvoeren , heb ik vanaf hier de praktische

coördinatie zijn mijn verantwoordelijkheid .

Oude ratten zijn waarschijnlijk te schuw om in

uitvoering van Hans overgenomen . Ik heb een

de klemmen te lopen. Wisseling van lokaas geeft

plastic bakje gevuld met vergiftigd lokaas en

Verder spreken we af dat ik eenmaal per week

kortstondig een verbetering. Wel is het opvallend

geplaatst in een kunststof lokaasdoos en die

langskom om te inspecteren en om de vorderin-

dat ondanks alle vangsten er een constante

weer op zijn vaste plaats gezet. Ik heb een groot

gen door te nemen met Hans.

aanwas blijft van jonge ratten . Ook als het winter

aantal exemplaren binnen neergezet en een paar

wordt blijven er jonge ratten in de klemmen

buiten . Controle na een paar dagen geeft aan

Actiepla

komen . In de manege en buiten stappen we

dat we een goede keuze hebben gemaakt. Veel

De verbeterpunten breng ik onder in een

daarom over op het voeren van onvergiftigde me-

opname, sommige bakken helemaal leeg. Naast

vijfdaags actieplan , met iedere dag een nieuw

zenvetbol len in lokaasdozen waar we de klem-

jonge exemplaren vinden we nu ook grotere
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ratten. Als bijvangst hebben we erg veel muizen .
Ook zitten er nog steeds jonge exemplaren
tussen . Na circa twee weken wordt de opname
minder en hebben we de mezenvetbollen met
bromadialon gemengd met gemalen hondenbrood . Kijken of dit de aantrekkelijkheid vergroot. De vangst blijft hetzelfde. Nu de opname
van vergiftigd lokaas erg terugloopt, gebruiken
we nog even onvergiftigde mezenbollen. Hiervan
wordt niet gegeten.
Het aantal voerplaatsen binnen en buiten
brengen we terug. Ratten worden nu gedurende
een langere tijd niet meer gezien . Op een aantal
vaste plaatsen staan nu genummerde voerplaatsen met onvergiftigd lokaas die door Hans
wekelijks worden gecontroleerd.

Plagen Preventie Dienst BV is gespecialiseerd in dierplaag
beheersing. Een team van specialisten werkt volgens het principe
'voorkomen is beter dan bestrijden'. Daarnaast beschikt PPD over de
kennis en expertise voor het opstellen van preventieplannen om zo
schade te voorkomen. Als specialist in bestrijding en preventie werken
we voor de overheid, het bedrijfsleven en particulier.
Door groei van onze onderneming zoeken versterking in de functies van:

1) In een manege met diervoer zul je een middel
moeten aanbieden dat de aantrekkelijkheid
van het diervoer overtreft.
2) Ratten hebben geen geboortebeperking.
Volwassen vrouwelijke ratten hebben geduren
de hun vruchtbare leven jongen of zijn drach-

dieren raken zo ook vertrouwd met de loop
naar de voerplaats en het voer.

tig. Seizoenen kunnen invloed hebben, dat
geldt vooral voor de winterperiode. De laatste
jaren zijn de winters mild van temperatuur
geweest. Ook is er steeds voldoende voedsel

Op boerderijen en maneges is knaagdierbestrijding vaak een sluitpost. Iemand doet het er bij
en als er geen tijd is gebeurt het niet. Vaak is
kennis niet of onvoldoende aanwezig. Ook de
nieuwe wet geeft agrariërs helaas nog steeds de

aanwezig geweest zodat het jongen gewoon
doorgaat.
3) Oude ratten moeten lang wennen aan nieuwe

ruimte om 5 kg of meer knaagdierbestrijdingsmiddel te kopen voor gebruik op eigen terrein .
Vakkennis is daarvoor -kennelijk- niet noodzakelijk.

dingen in hun omgeving. Oude mannetjes
zullen vaak eerst hun jongen op nieuwe

Jan van der Werf
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belangrijk als de bestrijding

Voor midden Nederland

ervan .
MuisStop is een niet giftige

VERTEGENWOORDIGER M/V (full time)

weringpasta, die allerlei on-

voor zuid en midden Nederland

gedierte de toegangswegen
naar uw voorraden verspert.

Meer informatie over de vacatures vind je op www.ppd.nl
Wij bieden jou een zelfstandige verantwoordelijke baan, voldoende mogelijkheden om je te
ontwikkelen endoor te stromen binnen een groeiende onderneming, een bedrijfswagen, een
passend salaris en goede secundaire arbeidsvomwaarden.
De sfeer binnen het jonge en enthousiaste PPD-team is informeel en prettig.

...

Wering van muizen is net zo

SERVICE MEDEWERKER M/V (full time)

Spreekt één van de functie jou aan? Stuur dan je sollicitatie naar:

situaties afsturen om de zaak te verkennen .
4) Vaste voerplaatsen met onvergiftigd lokaas
werken niet alleen ter signalering, knaag-

• Bevat géén giftige su bstanties • Bevat geen oplosmiddelen • Gebruikersvriendelijk • Flexibel • Eenvoudig aan
te brengen m et een kitpistool • Weerbestendig, dus
binnen én buiten toepasbaar • Blijft niet plakken én is
overschilderbaar!

Plagen Preventie Dienst B.V.
t.a.v. de heer H.M. Crezée
Postbus 22
4254 ZG Sleeuwijk

MuisStop voor afdichting van gaten, naden en kieren e.d .
Wij of uw ongediertebestrijdingsbedrijf kunnen u
informeren. Distributeurs Riwa & Edialux.

of per mail: m.crezee@ppd.nl

voor meer informatie: Q-chem BV
Mosselaan 116 - 1934 RD Egmond a/d Hoef
072 520 72 85 - www.qchem.nl
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