CONTACTDAGEN FEBRUARI EN MAART 1976

De organisatie van de ongediertebestrijdingsdiensten bij de gemeenten

Er moet een centraal punt binnen de gemeente zijn waar men zich bezig houdt met de
ongediertebestrijding voor wat betreft de bestrijding van ratten en muizen (uitgezonderd
de muskusrat) en in huis voorkomende insecten.
Een en ander kan worden geregistreerd in een klachtenboek; daarnaast heeft het aangeven
van de desbetreffende adressen op een kaart van de gemeente als resultaat dat snel kan
worden gezien waar de knelpunten zijn en concentraties van klachten bv. afbraakbuurten
of kapotte riolen. Bovendien kan later, indien per klacht een systeemkaartje wordt bijgehouden met notities betreffende uitvoering van de bestrijding en gegeven adviezen omtrent
wering, worden nagegaan wat er bij vorige bezoeken is geadviseerd.
De gemeente kan het tot haar taak rekenen via de lokale pers voorlichting te geven over
haar activiteiten t.a.v. de ongediertebestrijding, zoals al in vele gevallen gebeurt met de
bruine rat actie in het winterseizoen. Voorts is het belangrijk dat de bewoners van elke
gemeente het meldingsadres of telefoonnummer kennen, ook indien de bestrijding gebeurt
in samenwerkingsverband met andere gemeenten.
Eerst determineren

Wat de bestrijding van insecten betreft, geldt nog meer dat kennis omtrent de leefwijze
van het dier noodzakelijk is. Onder meer dient bekend te zijn welk voedsel wordt genuttigd
door de dieren in het larvale stadium en welk voedsel in het volwassen (,,imago")stadium
en welke schuilplaatsen ze prefereren.
Deze dieren zijn in staat om een weerstand op te bouwen tegen vergiften, zodat zij daarvoor ongevoelig worden of reeds zijn.
Voor vele soorten insecten is geen bestrijdingsmiddel nodig; als we de oorzaak van de
overlast kennen en die wegnemen, is vaak het probleem opgelost (voorraadinsecten).
Bestrijdingsmiddelen

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is alleen toegestaan indien daarvoor een toelating is
verleend. Het nummer waaronder de toelating is verleend moet op de verpakking van het
bestrijdingsmiddel vermeld zijn.
De Commissie voor Fytofarmacie gevestigd te Wageningen, Geertjesweg 15, verleent deze
vergunningen na overeenstemming tussen de ministeries van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Landbouw en Visserij en Sociale Zaken.
De fabrikant die een bestrijdingsmiddel wil verkopen, doet een aanvraag bij de Commissie
voor Fytofarmacie die het middel in samenwerking met deskundigen toetst op deugdelijkheid, chemische samenstelling, giftigheid, mogelijke neveneffecten t.a.v. de gezondheid van
mens, huisdier en inheemse fauna en het gebruik in de praktijk. Het Rijksinstituut voor de
Volksgezondheid houdt zich met dit laatstgenoemde onderzoek bezig.
De deugdelijkheid, d.w.z. voldoet het aan de eis die aan de werking wordt gesteld oftewel
doet het middel inderdaad datgene waarvoor het bedoeld is, wordt getoetst in de laboratoria van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen, evenals de chemische samenstelling: zit erin wat er in moet zitten?
Ten aanzien van de effectiviteit van het middel in de praktijk, doet de afdeling Bestrijding
van Ongedierte in een aantal gevallen zg. veldproeven.

Alvorens tot bestrijding over te gaan geldt in alle gevallen: determinatie van het dier dat
overlast veroorzaakt, hetzij rat, muis of insect (om welke soort gaat het). Zijn er problemen hiermee, omdat bv. een insect te klein is om met het blote oog te herkennen, het dier
niet bekend is of veel lijkt op een verwante soort (die een andere leefwijze kan hebben),
dan dient de hulp te worden ingeroepen van een deskundige of van de afdeling Bestrijding
van Ongedierte. De bestrijdingsmethode is aangepast aan de leefwijze en de voedselkeuze
van het betreffende dier.
Afhankelijk van het euvel waardoor de overlast van ongedierte wordt veroorzaakt, dient
te worden nagegaan welke weringsmaatregelen dienen te worden genomen en door wie:
de bewoner, huiseigenaar of gemeente.
Indien er bouwkundige maatregelen genomen moeten worden, bv. bij kapotte gevelmuren,
te grote doorvoeropeningen in muren onder straatniveau of kapotte riolen, dan dient er
een samenspel te worden gepleegd met de onderhoudsdienst c.q. Dienst Bouw- en Woningtoezicht, zo nodig middels een aanschrijving door b. en w. conform de bepalingen in de
bouwverordening (zie Model Bouwverordening o.m. art. 307 lid q).
De uitvoering van de bestrijding kan - zoals in de praktijk is gebleken - het beste geschieden door de gemeentelijke ongediertebestrijder. Bij de bestrijding van ratten en muizen
betekent dit dat de bestrijder zelf het gif uitlegt en daarna controleert en aanvult totdat
de bestrijding succesvol is. Voor de toepassing van het lokaas is deskundigheid vereist omtrent de werking van het gif en de plaats en methode waarop moet worden uitgelegd. Door
plaatselijk onderzoek zal vaak blijken dat ratweringsmaatregelen nodig zijn. Ook daaromtrent is deskundigheid vereist, zowel theoretisch als op de praktijk gericht.
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Aan de hand van de aanvraag tot toelating en de toetsingen van rijkswege, worden een
wettelijk gebruiksvoorschrift en een gebruiksaanwijzing vastgesteld die o.m. op het etiket
moeten worden vermeld.
Etiket

Op ieder bestrijdingsmiddel dat ten verkoop wordt aangeboden, moet een etiket worden
aangebracht of op de verpakking worden vermeld o.m.:
het toelatingsnummer;
de werkzame stof van het bestrijdingsmiddel;
het gehalte aan werkzame stof(fen);
waarschuwing(en) en/ of voorzorgsmaatregelen;
de wettelijke gebruiksvoorschriften;
de gebruiksaanwijzing.
Het nauwkeurig opvolgen van de voorschriften die op de gebruiksaanwijzing zijn vermeld, is noodzakelijk als men succes wil boeken bij de uit te voeren bestrijding, doch ook
noodzakelijk indien men geen ongelukken wil maken bij de toepassing van het bestrijdingsmiddel.
Voorts is het noodzakelijk zich te realiseren dat alleen datgene mag worden gedaan dat
op het etiket staat.
Op de naleving van de voorschriften en t.a.v. de controle op een juist gebruik van bestrijdingsmiddelen in de agrarische · sector (ook rattenbestrijdingsmiddelen) wordt toegezien
door de Algemene Inspectie Dienst van het ministerie van Landbouw en Visserij.

De Arbeidsinspectie houdt toezicht op de wijze waarop de bestrijdingsmiddelen worden
opgeslagen: in een kast, met een deugdelijk slot afsluitbaar, met de aanduiding "giftige
middelen" (Andreaskruis of doodskop). Voorts wordt toezicht uitgeoefend op de wijze
waarop de bestrijdingsmiddelen worden gemengd: geschiedt dit volgens voorschrift, is de
veiligheid van de bestrijder gewaarborgd, draagt hij de voorgeschreven kleding, adembeschermingsapparatuur, handschoenen enz.
Keuze van bestrijdingsmiddelen

De reden dat deskundigheid is vereist ten aanzien van het gebruik van bestrijdingsmiddelen,
is niet alleen gelegen in het feit dat men bij het omgaan ermee kennis moet hebben omtrent
de toepassing (deze staat meestal op het etiket of op de verpakking). Het is vooral
belangrijk te weten welke werkzame stof het middel moet bevatten.
Er zijn vele honderden bestrijdingsmiddelen in de handel die worden verkocht onder de
merknaam van de fabrikant. Heeft men een bestrijdingsmiddel nodig dat een bepaalde
werkzame stof bevat, dan heeft men de keuze uit vele tientallen merken. Vele bestrijdingsmiddelen bevatten twee of meer werkzame stoffen, terwijl ook de hoeveelheid werkzame
stof per middel kan verschillen. Bv. warfarin wordt verkocht als mengpoeder dat 0,5% of
1% werkzame stof bevat. Leest men de mengverhoudingen op beide gebruiksaanwijzingen,
dan ziet men achtereenvolgens 1:19 en 1:39. Het percentage werkzame stof per kg gereed
lokaas zal dan in beide gevallen hetzelfde zijn; omdat 20 kg lokaas beter mengt, wordt in
de meeste gevallen uitgegaan van een 0,5-ige warfarin.
Bij de insecticiden ligt het probleem veel gecompliceerder door de noodzaak over een groter
arsenaal bestrijdingsmiddelen te kunnen beschikken, d.w.z. voor wat betreft de werkzame
stof.
Het is goed zich te realiseren bij het omgaan met bestrijdingsmiddelen, wèlk middel men
ook kiest, dat de werkzame stof die het bevat in meerdere of mindere mate giftig is en,
afhankelijk van de concentratie, dodelijk kan zijn voor mens en dier.
Aanmaak-lokaas

Indien de gemeentelijke ongediertebestrijder met door hem zelf gemengd lokaas op pad
gaat, verdient het aanbeveling de lege bus, verpakking of het etiket mee te nemen, zodat
in noodgevallen altijd kan worden nagegaan welke werkzame stof het middel bevat en wat
de eigenschappen van de stof zijn. Zo nodig kan arts of veearts worden gewaarschuwd.
Het is niet toegestaan zelf aangemaakte bestrijdingsmiddelen aan leken/ particulieren te
verstrekken, indien daar geen toelating voor is verstrekt. Indien daartoe behoefte bestaat,
dient bij de Commissie voor Fytofarmacie een aanvraag te worden ingediend.
Gebruik bij het mengen van lokaas een mengtrommel, masker en handschoenen.
Geneeskundige controle

Indien met bestrijdingsmiddelen wordt gewerkt, is het gevaar niet denkbeeldig, dat degene
die er mee omgaat, sporen of deeltjes in het lichaam krijgt. Wil men er zeker van zijn dat
geen nadelige gevolgen worden ondervonden van het omgaan met bestrijdingsmiddelen,
dan kan een geneeskundig onderzoek ter zake worden ondergaan. Het is aan te raden een
dergelijk onderzoek jaarlijks uit te laten voeren. Worden cumarine-preparaten in eigen
beheer met lokaas gemengd, dan dient men er op bedacht te zijn dat de werking anti-bloedstollend is. Komt men bij een arts, tandarts of andere specialist en er moet een ingreep worden
gedaan waarbij een bloeding kan ontstaan, dan dient de betreffende geneesheer op de hoogte
te worden gesteld van het feit dat met anti-coagulanten wordt gewerkt.
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Huishoudelijk en beroepsmatig gebruik

Het is van belang te weten, dat een groot aantal bestrijdingsmiddelen is uitgezonderd van
het gebruik als zg. huishoudmiddel. Vaak ligt dit aan de te grote geconcentreerdheid van
het middel of aan het feit dat er een mengproces moet plaatsvinden, hetgeen de kans op
het maken van fouten vergroot. Wordt dus voor de bestrijding van ongedierte dat overlast
veroorzaakt, een bestrijdingsmiddel geadviseerd aan een particulier, dan dient men zich
er van te overtuigen dat het middel is toegelaten in de huishoudsector.
De middelen voor beroepsmatig gebruik toegelaten, kunnen worden gebruikt door diegenen die belast zijn met de zorg van de ongediertebestrijding in de gemeente en anderen die
hun beroep maken van ongediertebestrijding.
Het voordeel van laatstgenoemde middelen is dat enerzijds kostenbesparend kan worden
gewerkt, anderzijds, indien zelf wordt gemengd of verdund, met een zo vers mogelijk lokaas
kan worden gewerkt of met zo vers mogelijke spuitvloeistof worden gespoten.

In de 7 kantons van Horst werden in 1975 uitgevoerd: in huizen of bedrijfsruimten 458
ratten- en 97 muizenbestrijdingen, 13 bestrijdingen in waterlossingen, 11 op stortplaatsen
en 7 op recreatieobjecten.
Het totaal voor 1975 kwam hierdoor op 586 bestrijdingen; de totalen der voorgaande jaren
waren:
1974: 784
1973: 552
1972: 933
1971: 683

J. G. Craenmehr,
hoofdkantonnier

A. Balkstra
Afd. Bestrijding van Ongedierte
VERSLAG BESTRIJDINGSACTIE BRUINE RAT
IN DE OOSTELIJKE BETUWE
JANUARI 1976
RATTENBESTRIJDING IN HORST

De directeur openbare werken in Horst (L) zond ons het overzicht van de ratten- en muizenbestrijding over 1975 dat werd samengesteld met medewerking van de hoofdkantonnier,
de heer J. G. Craenmehr.
Redaktie.
Verleden jaar was er een stijging te zien van 40% meer bestrijdingen, terwijl er landelijk
over een daling gesproken kon worden.
Het afgelopen jaar heeft het getij zich gekeerd en daalde het aantal bestrijdingen met 25%
(784 in 1974; 586 in 1975). Deze daling kan onzes inziens toegeschreven worden aan de
bevolking, die bij elke signalering van ratten, hiervan direct melding maakt.
Ook de land- en tuinbouwbedrijven worden beter bewaakt. Over de medewerking van de
bevolking zijn onze kantonniers dan ook vol lof.
Grote rattenkolonies komen er dan ook niet meer voor.
In de gemeente Horst werden 417 uren besteed aan rattenbestrijding en 2250 kg lokaas
uitgelegd, bestaande uit gepunte haver en cumarine. Daarnaast hebben particulieren nog
ca. 300 kg lokaas laten mengen.
Het totaalbedrag dat de gemeente uitgegeven heeft, is f. 17.780,- . Dit komt neer op
f. 1, 10 per inwoner.
Een resultaat dat verkregen kan worden door een goede samenwerking van bevolking en de
kantonniers.
Ing. L. J. Greweldinger,
directeur openbare werken
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Voorbereiding

In het najaar van 1975 werd door de 11 Betuwse gemeenten Maurik, Lienden, Echteld, Kesteren, Dodewaard, Heteren, Valburg, Elst, Huissen, Bemmel en Gendt, de polderdistricten
Over-Betuwe en Neder-Betuwe en het waterschap van de Linge besloten, met advies van de
Afdeling Bestrijding van Ongedierte te Wageningen, over te gaan tot een grote bestrijdingsactie ter verdelging van de bruine rat.
Het voor de actie benodigde lokaas werd door de gemeenten aangemaakt in de week van
5 januari 1976.
Op 6 januari werden door de Afdeling Bestrijding van Ongedierte een tweetal instructiebijeenkomsten gehouden ten behoeve van het personeel dat belast was met de uitvoering
van de bestrijdingsactiviteiten.
De_ voorlichting -~an de be:-,voners geschiedde, hetzij door verspreiding van een huis-aanhms folder, hetz1J door benchten in de plaatselijke pers of door een combinatie van beide.
Uitvoering

In praktisch alle gemeenten werd op 12 januari gestart met de eerste bezoeken. In enkele
gemeente startte men een week later.
_lJit de c_ommentaren is gebleken, dat ~e medewerking van de bevolking goed was. Bij de
mventansat1e bleek dat met name op kippen- en varkensbedrijven meer ratten werden aangetroffen dan op andere bedrijven.
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