Contactdagen winter 1974/1975
De contactdag is een dag ~?or gemeen~elijke rattenbestrijders, die dan aan het woord zijn.
Het contact tu~sen ~e bestnJders onderling en met onze afdeling wordt hernieuwd, ervaringen ~ord~~ mtg~w1ss~_ld. e? pra~_tijkproblem~n worden besproken. De term "ongediertebestnJders zou e1genhJk Juister ZIJn, omdat met alleen ratten en muizen, maar ook insecten
op ~et programma van de bestrijding staan, doch een en ander hangt natuurlijk af van het
beleid van de gemeente.
~a een korte inleiding over ratten- en insectenbestrijding op vuilnisstortplaatsen, worden
m de l~op v~n de dag andere_ problemen behandeld inzake de bestrijding van ratten, muizen en m hms voorkomende msecten. Deze onderwerpen zullen in volgende nummers van
,,Rat en Muis" aan de orde komen onder de titels " Overige problemen" en "Insecten".

A.

Vuilnisstortplaatsen

Het optreden van ratten en insecten op vuilnisstortplaatsen wordt meestal veroorzaakt door
het ontbreken__van een juist beheer. De meest voorkomende fouten zijn:
- de stort bl!Jft open of wordt niet tijdig afgedekt;
- afval en grof vuil wordt ongecontroleerd en verspreid gestort·
- het stortfront is te hoog en te breed;
'
- er wordt vaak in water gestort, waardoor de kop van de stort niet bereikbaar is voor de
rattenbestrijder maar zeer "goed" voor de ratten.
De oorzaak er~an. is meestal een gebrekkig of helemaal geen toezicht op het storten en
o~oor?~elkund1ghe1d van de stortbaas. Het achterwege blijven van rattenbestrijding heeft
mtbr~1dmg van de rattenbevolking tot gevolg en veroorzaakt overlast in de omgeving door
het uitzwermen van de ratten.
Het niet afdekken van de stort kan plagen van kakkerlakken, krekels, vliegen, e.d. veroorzaken.

Waarom afdekken?

Een cfagelijkse afdeklaag heeft o.a. de volgende functies:
het verhinderen van nestelgelegenheid voor ratten;
het voorkómen dat insecten zich kunnen vestigen en tot ontwikkeling kunnen komen;
het voorkómen van brand;
het voorkómen van wegwaaien van afval;
het voorkómen van stof en stank.
Afdekken van de stortplaats met zand is eigenlijk het enige afdoende middel tegen insecten.
Spuiten met een bestrijdingsmiddel heeft geen zin omdat het resultaat tijdelijk is en omdat
er veel te veel van het bestrijdingsmiddel nodig is om enig resultaat te verkrijgen. Volgt er
op een bestrijdingsactie een regenbui, dan spoelt het gif weg zodat het effect verloren gaat
en het gif bovendien terecht kan komen in omringende sloten, waar het gevaar oplevert
voor vee dat daaruit drinkt.
Aangepaste methode

Hoe de methode van gecontroleerd storten wordt toegepast, is afhankelijk van de omvang
van de stortplaats, de grootte van het aanbod van afval, de geografische ligging van het
stortterrein en de financiën die beschikbaar zijn.
Maar, of nu gestort wordt volgens de vinger-, gracht- of sleufmethode, en of nu gewerkt
wordt met een bulldozer of met een compacter - een machine met ijzeren wielen waaraan
punten zitten, die het vuil stuk maken en aanwalsen - die de stortlaag ook nog verdicht,
de volgende stelregels moeten in elk geval worden aangehouden:
1. de stortlaag niet dikker maken dan 2 m, in aangedrukte toestand;
2. direct nadat een wagen gestort heeft: met een bulldozer, tractor met laadschop of compacter de hoop uitstrijken, het oppervlak aandrukken en vlak maken;
3. zo mogelijk dagelijks het bovenvlak, de zijkahten en het stortfront afdekken met grond
of zand. Is ter plaatse geen afdekgrond voorhanden, dan moet die van elders aangevoerd worden, zo mogelijk via een aannemer die t.b.v. de bouw grond afgraaft.
Men moet in elk geval een machine gebruiken; handwerk voldoet niet. Als de stortplaats
te klein is en daardoor het gebruik van een machine economisch niet haalbaar, kan men
beter een paar kleine stortplaatsen tot één grote verenigen.
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Bij de foto's van N. J. Groot, rayonambtenaar afd. Bestrijding van Ongedierte:

!. Fraai beheer!

2. Slecht afgedekte belt nabij woningen.
3. Vuilnisbelt tussen woningen.
4. Onafgedekte stortplaats langs /andpad, lengte 400 m.
5. 250 m onafgedekt vuil langs binnenweg met een rij door brand (belt!) aangetaste bomen.
6. Ingang niet-omheinde stortplaats met door beltbrand aangetaste bomen.
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Rattenoverlast

Secundaire vergiftiging

Zijn er ondanks alle goede zorgen die er aan de stortplaats zijn besteed, toch ratten aanwezig, dan dient veelvuldig een bestrijdingsactie te worden uitgevoerd. Er moet ruim lokaas
worden uitgelegd dat wordt aangevuld totdat er niet meer wordt opgenomen. Bedenk daarbij dat de werking van anti-bloedstollende bestrijdingsmiddelen (cumarine e.a. derivaten)
traag is en er door de (bruine) ratten drie à vier dagen achtereen voedsel met vergif moet
worden opgenomen, voordat resultaat wordt geboekt.
Uitleg kan het beste gebeuren met vergiftigd lokaas in plastic boterhamzakjes, met een
inhoud van 75 à 100 gram, aangebracht in de holingangen, omdat er op de stortplaats
gewoonlijk overvloedig voedsel aanwezig is. Deze zakjes mogen gesloten zijn, want de ervaring heeft geleerd dat dit geen invloed heeft op de opname. Het voordeel ervan is, dat het
lokaas zo lang mogelijk vers blijft. Te geringe uitleg heeft geen resultaat. Wordt het lokaas
geweigerd, dan verdient het aanbeveling om lokaasproeven te nemen. Het is daarbij de bedoeling, door het uitleggen van verschillende soorten onvergiftigd voedsel, uit te vinden
welk voedsel het beste wordt opgenomen. Als keuzevoedsel kan bij voorbeeld worden geexperimenteerd met vlees- of visafval, nertsenvoer, zonnepitten, kuikenzaad, biggenkorrels,
haver met limonade, melasse of ei vermengd , gebroken mais, afvalbokking, zoete appels,
etc. Het lokaas moet altijd aantrekkelijker zijn dan ander voedsel dat aanwezig is. Het
voedsel waarvan het beste wordt opgenomen kan men dan met cumarine mengen tot gereed
lokaas.

\
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Cumarine

Als een bepaald cumarinepreparaat weinig resultaat oplevert, dan kan men een andere
anti-coagulant beproeven welke de werkzame stof warfarin, cumatetratyl, pyranocumarine,
chloorfacinon (vrij kostbaar) of difacinon bevat. Op stortplaatsen wordt een zeer goed
resultaat verkregen met het gebruik van cumatetralyl (ook tegen de zwarte rat is dit
middel doeltreffend). In een afzonderlijk artikel zal te zijner tijd nog dieper op alle facetten
van het gebruik van anti-coagulanten worden ingegaan.
Het verstrekken van zakjes zelf aangemaakt lokaas met cumarine is niet toegestaan. Alleen
juist geëtiketteerde middelen, voorzien van gebruiksaanwijzing en toelatingsnummer, zijn
toegestaan. Bij voorkeur dient de uitleg plaats te vinden door een speciaal daarvoor opgeleide bestrijder.

Permanente voerplaatsen

Is de stortplaats eenmaal ratvrij, dan dient te worden gewaakt tegen mogelijke invasies van
buiten af en wel door het leggen van een ring van vaste voerplaatsen rondom het object.
Deze voerplaatsen, die kunnen bestaan uit een houten kist met een deksel en een gat van
3 cm, een gresbuis of een plastic pijp met 10-15 cm doorsnee, waarin het lokaas wordt
aangebracht, dienen regelmatig te worden gecontroleerd en zo nodig ververst of aangevuld.
Graaft men een plastic buis in een slootwand in, dan dient de achterzijde te worden dichtgemaakt, omdat de pijp anders als drainbuis werkt. Een staafje betonijzer door 2 gaten aan
de voorkant van de buis, voorkómt dat vogels naar binnen kunnen en van het lokaas zouden eten. Bij stortplaatsen waar in water wordt gestort of bij waterlopen, kan ook gewerkt
worden met drijvende voerplaatsen.
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Hoewel op een goed beheerde stortplaats normaliter geen kinderen, honden of katten kunnen komen, omdat die omheind is door een hek, verdient het aanbeveling tijdens een bestrijdingsactie een waarschuwingsbord aan de ingang van het terrein te plaatsen. Honden
en katten die gewend zijn op ratten te jagen kunnen, als zij die dieren opeten, zelf het
slachtoffer worden. Het verdient dus aanbeveling deze huisdieren tijdens de actie goed te
voeren met eiwitrijk voedsel, zodat er geen behoefte bestaat om de eventueel gevangen
ratten op te eten.
Als het vergiftigde lokaas desondanks toch in een verkeerde maag is terechtgekomen, dient
men onmiddellijk de dierenarts dan wel de dokter te waarschuwen en hem mee te delen,
dat het om de opname van een anti-coagulant (anti-bloedstollend vergif) gaat. Het toe te
passen tegengif is vitamine K, dat echter niet mag worden toegediend zonder overleg met
de arts.

Een waarschuwing in het algemeen voor bestrijders die met cumarine omgaan: komt U bij
een dokter, tandarts, chirurg of andere specialist en bestaat daarbij de kans op een ingreep
(hoe klein ook), dan is het noodzakelijk de betreffende geneesheer te wijzen op het feit
dat U met anti-bloedstollende middelen werkt.
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Zie ook:
J. ,,De verwijdering der vaste afvalstoffen", ir. W. A. G. Weststrate in "Rat en Muis",
oktober 1967.
2. ,,Hoe ongedierteplagen op vuilnisstortplaatsen te voorkomen", ir. W. A. G. Weststrate
in "Rat en Muis", juli 1968.
A. Balkstra,
Afd. Bestrijding van Ongedierte

RATTENBESTRIJDING 1974 - WADDINXVEEN

Het rapport 1974 over de rattenbestrijding in bovengenoemde gemeente, samengesteld door
de heer J. de Jong, ontvingen wij van de directeur openbare werken, de heer 0. van Geffen.
Op deze plaats een woord van dank voor de Waddinxveense bijdrage.
Redaktie.
Allereerst het kwartaaloverzicht inzake de rattenbestrijding die plaats vond met behulp
van met cumarine vergiftigd lokaas.
1974

behandelde
adressen

aantal
behandelingen

behandelingen
per adres

Ie
2e
3e
4e

80
49
45
106

160
108
88
361
0

2
2.2
2
3.4

kwartaal
kwartaal
kwartaal
kwartaal

Toelichting

Reeds in het 4e kwartaal 1973 waren door de weersomstandigheden enorm veel ratten naar
de bewoonde percelen gekomen; niettemin is de bestrijding daarvan gunstig verlopen.
Ook het Ie kwartaal 1974 laat, ondanks het grote aantal adressen, wel zien dat het aantal
behandelingen niet is toegenomen.
Het bijzonder slechte weer in het 4e kwartaal heeft bij de bestrijding van rat en muis weer
heel veel werk bezorgd.
Vergeleken met de cijfers van het 3e kwartaal, nam het aantal adressen met 61 toe, het
aantal behandelingen met niet minder dan 273, hetgeen uitsluitend te wijten is aan de langdurige regenval.
Een landbouwer vertelde mij dat hij tijdens het ploegen van zijn akker veel ratten over het
land zag gaan, gebruik makend van de nieuwe ploegvoren om nog wat eten te zoeken,
waarna de meeste dieren naar de boerderij trokken.
Onze mededelingen doen misschien wat verontrustend aan, maar wij hebben een en and~r
weer goed opgevangen en opnieuw is komen vast te staan dat ons bekende lokaas volledig
aan onze eisen voldoet.
·
Wij zien 1975 dan ook met belangstelling tegemoet.
J. de Jong.
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ONGEDIERTEBESTRIJDING WAGENINGEN
1974
De heer 0. Groenewegen, directeur gemeentewerken Wageningen, zond ons:
1. Het jaarverslag 1974 inzake de bestrijding van ratten en insecten, samengesteld door de
heer A. Heldoorn, chef afdeling reiniging en vervoer.
2. Een beschrijving + maatschets van een rioolvoerkist die bij de rattenbestrijding in het
rioleringsstelsel wordt gebruikt t.b.v. een voermethode in de visitatieputten der rioleringen.
Het idee is afkomstig van de gemeentelijke rattenbestrijders van de dienst gemeentewerken, de heren T. van Capelleveen en H. Ruys.
Aan de wens van de heer Groenewegen dit systeem via ons blad landelijk bekend te maken, geven wij graag gevolg.
Redaktie
1. Jaaroverzicht 1974

Ratten volledig te verdelgen is een onmogelijke opgave.
Om de zaak enigszins onder de knie te kunnen houden is een permanente bestrijding noodzakelijk. Hieraan hebben de twee rattenbestrijders zoveel mogelijk gedaan, hoewel de medewerking van de burgerij onontbeerlijk is.
In het verslagjaar zijn 263 rattenmeldingen door de burgerij gedaan, waarop tot bestrijding
is overgegaan. Daarna zijn nog 547 controlebezoeken afgelegd om de objekten volledig van
het ongedierte te zuiveren.
Onder de ratvrij gemaakte adressen en plaatsen waren onder meer bedrijven, boerderijen,
scholen, woningen, instituten, winkels, magazijnen, schuren, kippenhokken, volières, een
aantal slootbermen, de stadsgracht en het havengebied.
De permanente voerplaatsen - stukken p.v.c.-buis, aan de achterkant dichtgemaakt en
regelmatig van haver met cumarinepoeder voorzien - hebben zeer goede resultaten opgeleverd en hebben aan de verwachtingen voldaan.
De proeven die in het vorig jaar genomen zijn met de bestrijding van ratten in het rioleringsstelsel door middel van een nieuw voersysteem, zijn voortgezet. Dit heeft een zodanig
gunstig resultaat gehad dat dit systeem waarschijnlijk landelijk bekend zal worden via "Rat
en Muis".
De grote moeilijkheid in de riolering is het lokaas zo droog mogelijk te houden. Geen
geringe opgave met de steeds wisselende rioolwaterstanden en de grote vochtigheidsgraad
(condenswater) in de rioolschachten.
De nieuwe voermethode in de riolering is een idee van de twee gemeentelijke rattenbestrijders. Deze vinding heeft een zodanig succes dat de laatste jaren het totaal aantal
ratmeldingen in Wageningen aan het minderen is.
In het havengebied is een rattenpopulatie in een graan-overslagbedrijf grondig aangepakt
met als lokaas gerookte bokking. Dit heeft goede resultaten gegeven.
Hoeveel ratten totaal zijn gedood is niet bekend, maar zeker is dat Wageningen van een
heel leger ratten is bevrijd.
Een bijzonderheid is dat dit jaar een woelrat gevangen is - na bestrijding - in een partikuliere groententuin.
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