Veldmuisbestrijding in
boomgaarden

Voorplaa1:
Zwemmende veldmuis (Microtus arvalis Pallas).

Ir. A. J. Opho.f, Wageningen
De popula1iedynamica van de veldmuis vertoont in het algemeen een driejarige cyclus. In
het eerste jaar leven de veldmuizen in de ruige wegbermen en slootkanten, waar zij als regel in geringe aantallen voorkomen. Deze ruigten vormen een optimaal biotoop (levensgemeenschap) voor deze dieren. Zij vinden daar voldoende voedsel en vooral ook voldoende dekking. Worden de wegbermen gemaaid en bbï.ft het zwad liggen, dan geeft dit zwad
nog extra bescherming. Onder dit gemaaide materiaal kunnen zij ongezien hun gang gaan,
bovendien krijgen zij daardoor een extra bescherming tegen het klimaal.
In het tweede jaar, als hun aantal sterk vermeerderd is, zoekt de overbevolking zijn heil
in de directe omgeving, echter vestigen zij zich nog steeds vrijwel uitsluitend in nabij gelegen ruigten.
Tenslotte, in het derde jaar, het jaar van de "veldmuizenplaag", vloeit de overbevolking
over ook naar die gebieden, die minder aantrekkelijk zijn en waar zij dus terecht komen
in een biotoop dat nauwelijks voor hun vestiging geschikt is, doch waar zij, door gebrek
aan beter, gedwongen genoegen mee moeten nemen.
In deze minder geschikte gebieden zijn zij kwetsbaar en aan het einde van dit derde jaar
stort de populatie (tenslotte) ineen.
Na deze ineenstorting van de populatie ziet men vrijwel geen veldmuizen meer. Alleen in de
meest geschikte biotopen, gevormd door ruige wegbermen, slootkanten e.d., blijft een kleine
restpopulatie over die zich het jaar daarop weer gaat vermenigvuldigen en de cyclus begint
opnieuw.
DE BESTRIJDING
A. Wering

Uit het bovenstaande volgt dat de veldmuis, om zich te kunnen handhaven, een terrein nodig heeft met een ruige begroeiing. Voor de fruitteler is de consequentie hiervan, wil hij
de veldmuizen zo goed mogelijk uit de boomgaard houden, ruige begroeiingen te vermijden.
De volgende maatregelen zijn daarom gewenst:
Ie. Indien de bodem in de boomgaard niet zwart kan worden gehouden, moet de grasmal
zo kort mogelijk worden gehouden. Het beste is om in elk geval de bodem in de bomenrij
in een brede strook zwart te houden. Lang gras aan de voet van de bomen is vragen om
veldmuisbeschadiging. Ook het ter plaatse laten liggen van het zwad nodigt de veldmuizen
tot vestiging uit, laat dit dus nooit liggen.
Dit alleen is niet voldoende.
2e. Het snoeihout mag niet blijven liggen. Dit biedt de muizen ook dekking en moet dus
zo snel mogelijk worden verwijderd. Evenmin mogen lege zakken en andere rommel blijven liggen. Kortom een strikt volgehouden zeer ordelijke bedrijfsvoering is noodzakelijk.
Dit houdt ook in het opruimen van het valfruit.

Overname van artikelen of gedeelten daarvan slechts na toestemming van de redaktie.

3e. Daarnaast zal ook aandacht moeten worden besteed aan eventuee-1 aanwez;ge windsingels. Ook hier zal de bodembegroeiing kort moeten worden gehouden, om te voorkomen
dat ruige begroeiing in de singels veldmuiz;:n aantrekt.
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4e. Van groot belang is, dat de directe omgeving van de boomgaard goed in het oog
wordt gehouden. De aan de boomgaard grenzende slootwal dient zo schoon mogelijk te
worden g...,houden. Het zwad van gemaaide kanten mag niet ter plaatse blijven liggen, evenmin het materiaal dat door het schonen van de sloot wordt geproduceerd. Dit geldt niet
alleen voor de aangrenzende zijde van de sloot, doch ook voor de overkant, daar veldmuizen zo nodig goed kunnen zwemmen.
Hetzelfde geldt voor de bermen van aangrenzende wegen. Met de gebruikers van aangrenzende landerijen zal zo nodig overleg moeten worden gepleegd ten aanzien van het onderhoud van het grensgebied van de boomgaard.
B. De verdelging
Het blijft mogelijk, dat ondanks alle bovengenoemde maatregelen toch nog enkele veldmuizen in de boomgaard binnendringen. Niet alleen dat enkele veldmuizen in een fruitboomgaard al schade kunnen aanrichten, de binnengedrongen veldmuizen kunnen zich in
zeer snel tempo vermenigvuldigen.
Het is daarom van groot belang dat nauwkeurig gelet wordt op de aanwezigheid van veldmuisgaatjes. Deze moeten onmiddellijk worden voorzien van een aantal muizenkorrels,
vergiftigd met crimidine. Deze crimidine-korrels verdienen de voorkeur boven gewone muizenkorrels vergiftigd met zinkfosfide. Zij zijn beter bestand tegen vocht en behouden daarom langer hun werkzaamheid.

Veldmuis.

(Looppaden (wissels) van veldmuizen in grasland.

De merken zijn:
Aamutex-korrels van N.V. Aagrunol te Groningen
Castrix-korrels van Agro-Chemie Bayer N.V. te Arnhem
Jebo-muizenkorrels van N.V. Verdugt's Industrie- en Handelsonderneming te Tiel
Luxan-Muizendood van de Chemisch Pharmaceutische Industrie Luxan N.V. te Arnhem.
Deze korrels kunnen in de gaatjes worden gebracht met behulp van een leggeweer, dan
wel met een met korrels gevulde fles met een driehoekig doorboorde kurk of ook met behulp van een langstelig lepeltje. Als een ieder die in de boomgaard werkt verzocht wordt te
letten op de muizengaten en een hoeveelheid muizenkorrels bij zich heeft, dan kan een en
ander zonder veel extra moeite worden uitgevoerd. Deze bestrijding moet direct worden begonnen, ook al vindt men slechts een enkel muizengaatje. Wordt er gewacht met het leggen
van muizenkorrels tot de populaties zich hebben uitgebreid, dan kost de bestrijding aanzienlijk meer moeite en tijd. Uitdrukkelijk zij er hier nog op gewezen, dat de muizenkorrels
in geen geval breedwerpig mogen worden gestrooid. Dit kan grote vogelsterfte veroorzaken
met alle gevolgen daarvan in verband met de Vogelwet. Bovendien is het effect op de
muizenpopulatie relatief gering, aangezien de muizen alleen die korrels opnemen, die op
de muizenpaadjes terecht zijn gekomen. Desgewenst kunnen er ook vaste voerplaatsen met
muizenkorrels worden aangebracht door op niet te grote afstanden in de bomenrij draineerbuizen te leggen waarin een hoeveelheid muizentarwe. Deze voerplaatsen moeten worden
bedekt met hooi of stro, opdat de muizen rustig en ongezien kunnen eten. Dit hooi of stro
heeft bovendien het voordeel de aanwezige veldmuizen aan te trekken, daar zij een goede
dekking voor de muizen geven.
Gebruikt men dakpannen voor deze voerplaatsen, dan moeten er 2 pannen worden gebruikt, die op elkaar worden gelegd met de korrels er tussen, zodat deze niet op de grond
liggen. Daardoor behouden zij langer hun werkzaamheid. Ook deze dakpannen dienen te
worden bedekt met stro of hooi.
Om de boomgaard te beschermen tegen binnendringende muizen uit de omgeving wordt er
ook een ring van vaste voerplaatsen langs de grenzen van het perceel aangebracht, vanzelfsprekend vooral aan de bedreigde zijden.
Ook de directe omgeving zelve van de boo!]1gaard moet bewaakt worden. Daar zal in ieder
muizengaatje, ook als het er maar enkele :,jjn, muizentarwe moeten worden gebracht.
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SPECIALE REGELING

Tenslotte nog een woord over het gebruik van endrin ter bestrijding van veldmuizen.
Het gebruik van dit preparaat ter bestrijding van veldmuizen is niet toegelaten in de zin
van de Bestrijdingsmiddelenwet en daarom voor dit doel verboden. Er is echter een regeling
getroffen, waardoor het mogelijk is om in noodgevallen en alleen in de periode van 15 november tot 15 maart toestemming te krijgen om met endrin tegen veldmuizen te spuiten.
Deze vergunningen worden echter slechts bij uitzondering verleend en alleen in die gevallen,
waarin de fruitteler kan aantonen, dat hij al het mogelijke heeft gedaan om een veldmuizenplaag in zijn boomgaard te voorkomen. Er moet echter niet op worden gerekend, dat deze
regeling steeds van kracht blijft.
1974 was een veldmuizenjaar; in het voorjaar van 1975 zal naar verwachting de plaag ineengestort zijn en zullen er dus nog maar heel weinig veldmuizen zijn overgebleven. Het
is daarom noodzakelijk om reeds nu de bestrijding aan de hand van het hierboven gestelde
ter hand te nemen ter besparing van veel moeite en kosten en ernstige schade in de toekomst.

onze
G. J. Pop, Wageningen

muizen
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ONDERGRONDSE WOELMUIS

(Overgenomen uit" De Fruitteelt", jg. 65, no. 7, 14 febr. 1975. Foto's Ongediertebestrijding,
Wageningen.)

(Pitymys subterraneus de Sélys Longchamps)
Streeknamen: kortoor, kortorige aardmuis, wortelmuis.

Areaal en biotoop

Area a 1. Bijna geheel Midden-Europa; in de Oekraine bewoont hij voornamelijk de bossen. Een vrij veelvuldige verschijning is. hij, in bergrijke streken tot 2000 m (Brigitte Langenstein-Issel, 1950; Hanzák, 1959); in vlak terrein leven meer populaties in gecultiveerd dan
in onontgonnen land (Mohr, 1954).
In ons land heeft hij z'n domicilie alleen in Limburg, Noord-Brabant en Zeeuws-Vlaanderen, hetgeen is gebleken uit vindplaatsen (12) en braakbalanalyses (57 plaatsen): Van Wijngaarden e.a., 1971. De soort is het talrijkst in Zuid-Limburg; ze werd voor het eerst waargenomen door Van den Brink in 1930.
B i o toop. Pitymys prefereert enigszins vochtige milieus: grasland, bouwland en tuingrond. Volgens Schlegel ( 1930) verschijnt hij 's winters wel eens in gebouwen, wat Langenstein-lssel ( 1950) echter betwijfelt. Zij grondt dit op wintervangsten in door haar onderzochte territoria: in de nabijgelegen bebouwingen viel nooit een muis te bekennen.
Op het zuiden gelegen, d.w.z. 's zomers sterk door de zon beschenen hellingen, worden niet
bewoond, ook al is daar water met rijke plantengroei aanwezig.
Uiterlijk en feefwijze

Knaagschade van veldmuizen
door "ringen" van appelboom.
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De kleinste onzer inheemse woelmuizen heeft een gedrongen bouw, een lichaamslengte van
8-10,5 cm en een staart van 2- 3,9 cm met 60- 80 ringen. Het gemiddelde gewicht van
een volwassen individu bedraagt 16,2 gr., van een halfwas 12,1 gr., van een pasgeboren
1,43, gr. (Langenstein-Issel, 1950).
Rug en poten zijn donker grijsbruin, de onderzijde is zilvergrijs; ook de staart is tweekleurig.
De korte oren (8 mm) gaan vrijwel geheel in de vacht schuil evenals de ogen, die kleiner
zijn dan die van aard- en veldmuis (Microtus agrestis L. en M. arvalis Pallas). Schlegel
(1930) noemde het dier daarom kleinoog-woelmuis, een betere typering dan kortoor-woelmuis, daar immers alle woelmuizen korte oren hebben.
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