Bereiden van vergiftigd lokaas
In nog te veel gevallen laat de bereiding van vergiftigd lokaas t.b.v. ratten- en muizenbestrijding te wensen over. Het lijkt ons daarom wenselijk een en ander nog eens onder de
aandacht van de hoofden van gemeentediensten en van de bestrijders te brengen.
In de eerste plaats moet tijdens het mengen en verpakken van het lokaas gezorgd worden
voor een stofmaskertje en handschoenen om uzelf te beschermen.
Een goed gesloten mengtrommel of molen voorkomt stuiven, maar bovendien wordt het
lokaas op deze wijze beter gemengd dan wanneer men dit met de hand doet, in een emmer
of iets dergelijks.
Zorg voor een juiste mengverhouding: 19 kg goede kwaliteit haver (zonder stof e.d.) eerst
mengen met 200 cc slaolie en daarna I kg cumarine toevoegen (niet I liter slaolie, zoals
abusievelijk in ons oktobernummer '75 op pag. 75 onder "mengmolen" is vermeld; red.).
Het wil nog wel eens voorkomen dat het eindprodukt lijkt op een brijmassa als gevolg van
een verkeerde mengverhouding (te veel slaolie). Het vergiftigd lokaas is dan niet aantrekkelijk meer voor ratten en muizen, zodat deze dan aan het normale voedsel dat meestal wel
ter plaatse voorradig is, de voorkeur geven.
Neem dus de moeite om haver en cumarine nauwkeurig te wegen en gebruik een maatbeker
voor de slaolie.
Indien voor voldoende vers lokaas wordt gezorgd, is het resultaat vrijwel altijd afdoende.
Vereist is bovendien een geregelde controle; want de knagers mogen geen gebrek hebben
aan lokaas: duurt de opname nl. niet lang genoeg, d.w.z. niet het vereiste aantal dagen,
dan zijn ze na enkele etmalen hersteld en kunt u opnieuw beginnen; dus verloren tijd en
geld en de ratten blijven in leven.
In bepaalde gevallen kan een verdelging met cumarine t.a.v. zwarte ratten (huisratten) en
soms t.a.v. muizen, problemen geven. Kan de gemeentelijke dienst die niet oplossen, wendt
u zich dan voor advies (ev. bezoek) tot onze afdeling in Wageningen.
D. P. Kempe, rayonambtenaar
Afd. Bestrijding van Ongedierte

Wat niet moet
1. Ratten bestrijden met thallium

Uit mijn praktijk nog de volgende 2 gevallen (zie over het onverantwoordelijke gebruik van
thallium ook "Rat en Muis", mei 1973).
Geval 1. Voor het bestrijden van ratten had een zekere N.N. een goede oplossing gevonden:
op veel plaatsen folie-schaaltjes met thallium neerzetten. Gevolg: een aantal dode ratten,
maar ook tussen de opgeslagen goederen (produkten) diverse schaaltjes, van de smalle balkjes gevallen doordat de ratten er langs gewandeld hadden. Sommige schaaltjes waren met
inhoud omlaag getuimeld!
Geval 2. In een groot bedrijf ondervond men veel rattenoverlast; herhaaldelijk had men het
ongedierte in de loods en op het platte dak zien lopen.
Na een fikse regenbui werden enkele liters thallium in de plassen op het dak en in de loods
gedeponeerd. Resultaat: enkele dode ratten en heel wat meer dode vogels.
Tientallen liters thallium worden op deze e11 andere manieren nog dagelijks gebruikt door
leken en "deskundigen".
0 n v e r a n t w o o r d - 0 n t o e I a a t b a a r - L e v e n s g e v a a r 1ij k.
Nog daargelaten de gevallen waarin opzettelijk misbruik van dit ellendige vergif wordt
gemaakt, vaak met fatale gevolgen. In dit verband kan gewezen worden op zeer recente
vergiftigingszaken, bij justitie in onderzoek: Westerhaar (Ov.) twee en Tilburg, in oktober
en november 1975.
2. Strooipoeder

Ook het gebruik van cumarine als strooipoeder kan risico's opleveren.
Een voorbeeld. In diverse graanbedrijven trof ik cumarinepoeder aan op de loopbruggen
boven de silo's. Mensen en dieren (dus ook ratten en muizen) zorgen er dan vaak voor dat
het poeder in de silo's terechtkomt.
Doch ook op andere manieren kan strooipoeder risico's opleveren. Schakel die uit:
Cumarine gemengd met goed lokaas en uitgelegd in ratten- of muizenkistjes, geeft het
minste risico en het beste resultaat.
D. P. Kempe, rayonambtenaar
Afd. Bestrijding van Ongedierte

EEN VREEMD RATTENGEVAL

Masker af, handschoenen uit:
de trommel is dicht.
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Dat men bij het bestrijden van ratten vreemde gevallen tegenkomt, is een ieder die hiermee
te maken heeft, wel bekend. Wat ik echter een dezer dagen te zien kreeg, heeft mij in elk
geval wel zeer verbaasd.
Een heer kwam mij vertellen dat hij last van ratten had in zijn auto. Mijn eerste vraag was
of hij de ratten in zijn garage had aangetroffen. Zijn antwoord was ontkennend. Hij vertelde mij verder dat zijn auto altijd op de weg stond voor zijn deur.
Verder vroeg ik hem of hij zijn auto bij zich had en of hij eens wilde uitleggen wat hij nu
eigenlijk wel bedoelde.
Wij gingen naar de wagen, hij opende dç motorkap en liet mij zien dat in het motorcom93

partiment verscheidene draden waren doorgevreten, waardoor motorstoring ontstond en
zelfs kortsluiting had kunnen plaatsvinden.
Op mijn vraag hoe de ratten in dit gedeelte van de auto kwamen, antwoordde hij dat
precies op de plaats waar zijn wagen altijd stond, een inloopkolk (riool; red.) was, waaruit
de rat(ten) kwam(en) om zich vervolgens een weg te banen naar bedoelde plaats. De schade
was behoorlijk groot.
Tot mijn leedwezen had ik op dat moment geen fototoestel bij mij anders had ik daarvan
zeker enkele opnamen gemaakt.
Aangezien bedoelde wagen dagelijks nodig was, moest deze dezelfde dag nog naar de
garage om hersteld te worden.

. .... . met een tou11· achter aan de fïets gebonden. . . "

J. Dickhout
Techn. Hoofdambt. van de Gem. Ontsmettingsdienst
Nijmegen

Terugblik

Als ratten konden lachen ....
Avond in Uden. In de immense veehal zijn zojuist de laatste weeën van het jaarvergaderingsdebat van zo'n 200 veehouders weggeëbd. Ik sta in de startblokken voor een rattebabbel en een gedienstige veesuppoost sleept een microfoon aan met een eindeloos snoer.
Ik weiger manmoedig. Waarom? Misschien om door een minimum staal van gedecideerdheid een maximum aan stilzwijgen af te dwingen? In elk geval hypnotiseer ik mezelf op dit
moment tot een grenzeloos vertrouwen in de kwaliteit van eigen stembanden.
Tweehonderd veehouders dus van diverse pluimage en omvang. En had de ietwat zelfverzekerde microfoon-weigering dan toch het gehoopte succes? Want m'n eerste zinnen vlogen
door een bijna angstig-stille hal en die ritsel- en kuchvrije sfeer blééf gehandhaafd.
Tot dan hadden eventueel aanwezige ratten nog geen enkele reden tot lachen gehad. Maar
toen ....
Gelegenheid tot vragen stellen. Pretendent no. 1 registreerde met een vinger-in-de-lucht
z'n aanwezigheid om zich dan moeizaam uit z'n zetel te verheffen. Een veehouder die mij,
toen ie in volle lengte was opgericht, deed denken aan een Japanse worstelaar. Mijn schatting van 's mans zwaarte kwam ver over de 200 pond en het stemvolume waarmee hij z'n
ontdekking de ruimte inslingerde, was aan dat getaxeerde gewicht recht-evenredig.
" Meneer", zo stak de 200-plusser van wal, ,,ik geloof dat ik een manier gevonden heb om
die krengen van m'n bedrijf weg te krijgen. Ik heb er één gevangen, geroosterd en 'm toen
met een touw achter aan de fiets gebonden. Zo ben ik een keer of tien over m'n bedrijf
gekard en na een paar dagen waren alle ratten verdwenen". Hier zweeg de Udense
Japanner.
Na zo'n vertelsel mag je hooguit minzaam lachen, maar tegelijk bekruipt je een ondefinieerbaar gevoel: méént ie het of zet ie me voor de overige 199 voor Jan Doedel? Ik vond voor
beide mogelijkheden een dekking.
,,Meneer, ik betwijfel of dit de ware reden is geweest van het verdwijnen van uw ongewenste kostgangers. Maar ik zou u wel aanraden met die fietstochten dóór te gaan: een
prima vermageringskuur".
G. J. Pop.
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