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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In het algemeen was men de mening toegedaan, dat de ratten zich meer "in de polder"
ophielden dan binnen de bebouwingen.
In plm. 18% van de objecten met sporen van ratten werd meer dan drie keer een controlebezoek afgelegd.
In alle gemeenten werd door vele agrariërs zelf bestreden met in de handel verkrijgbare
gerede lokazen. Hoewel zij meenden "geen ratten" te hebben, bleek in vele gevallen na
onderzoek dat ook deze boerderijen de ongewenste gasten huisvestten.
In enkele gemeenten werd, hetzij uit eigen beweging, hetzij naar aanleiding van klachten,
bestreden langs slootkanten in de bebouwde kom, welke sloten niet in beheer van de polderdistricten zijn, of niet aangeduid worden als hoofdwatergang.
Langs poldersloten en langs de Linge werd geconstateerd, dat vooral bij duikers, bruggen,
stuwen, nabij uitmondingen van riolen gelegen nabij boerderijen en aan de buitenwijken
van de bebouwde kommen, voor zover daar geen hoofdriool is gelegen, en langs percelen
waar in 1975 mais werd verbouwd, ratten voorkwamen.
Periodieke streekactie noodzakelijk

MUSKUSRATTEN

Voor diegenen die in hun werk te maken krijgen met muskusratten (= bisamratten) volgt
hier een overzicht van de in ons land werkzame muskusrattenbestrijders. Meldingen van
gedode of waargenomen dieren kunnen gedaan worden aan de bestrijder in wiens rayon
de vindplaats is gelegen. Bij inlevering van het dier bij de desbetreffende muskusrattenvanger kan een premie van f. 5,- in ontvangst worden genomen. (Voor overzicht: pag. 51.)
Ook kunt u melding doen bij het secretariaat van de Commissie Muskusrattenbestrijding,

Van gemeentewege is men algemeen de mening toegedaan, dat de maand januari erg geschikt is voor een bestrijdingsactie, in verband met het vrijmaken van personeel. Men
spreekt zijn tevredenheid uit over het verloop van de actie en heeft duidelijk de indruk,
dat de bestrijding de gewenste resultaten heeft gegeven.
Uit het grote aantal objecten met sporen van ratten (40%) blijkt de noodzaak van een
grootse aanpak van de bestrijding in de vorm van een periodieke actie in het landelijke
gebied.
Uit het aantal klachten dat binnenkomt in de maanden na de actie, zal moeten blijken
of dit minder is dan in jaren, waarin geen actie werd georganiseerd.

tel.: 085-452991.

A. D. Bode, rayonambtenaar
Afd. Bestrijding van Ongedierte

WIJZIGING TELEFOONNUMMER J. YSINGA

Na verschijning van de maarteditie heeft het telefoonnummer van onze rayonambtenaar,
de heer J. Ysinga, een kleine wijziging ondergaan:

J. Ysinga, Leerweg 4, Ulrum; tel. 05956-1458.
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