1

1
Huismuizen springen goed (tot ca. 30 cm
hoogte), graven zelden en dan nog niet
diep en zwemmen bij voorkeur niet. In
woningen is de huismuis rustverstorend,
daar hij's nachts zeer actief is en dan te
vinden is onder bv. vloeren, achter
schrootjeswanden, tussen plafonds of op
zolder.
4.7. Verspreiding in Nederland
De huismuis wordt in ons hele land
aangetroffen met uitzondering van het
Waddeneiland Rottumeroog.

2. Schade
De in de intensieve veehouderij door
ratten en muizen aan te richten
economische schade is zo groot, dat
inspanningen en dus kosten voor een
optimale wering en bestrijding
noodzakelijk en alleszins verantwoord
zijn.
Als dragers van ziektekiemen vormen
ratten en muizen een bedreiging voor de
volksgezondheid (ziekte van Weil,
salmonellosen e.a.). Ook kunnen met
name bruine en zwarte ratten veeziekten
verspreiden (varkenspest, trichinose,
pseudovogelpest e.d.).
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PREVENTIE EN BESTRIJDING VAN
RATTEN EN MUIZEN
H. van Blaaderen
1. Inleiding
Voor effectieve wering en bestrijding van
dierplagen is het van groot belang dat in
alle gevallen allereerst wordt vastgesteld
welke diersoort de plaag veroorzaakt.
Alleen als rekening wordt gehouden met
de leefwijze van het betrokken plaagdier
kan een optimaal resultaat van de
bestrijding worden verwacht.
De bestrijding van dierplagen is een vak.
Ook in de intensieve veehouderij is het
zinvol om in ieder geval ter advisering en
bij voorkeur ook ter uitvoering van de
bestrijding van dierplagen een
bestrijdingsdeskundige in te schakelen.
Uiteraard moeten bestrijdingstechnici bij
hun werkzaamheden in de stallen laarzen
en werkkleding van het betrokken bedrijf
dragen.
Omdat bedrijfsgebouwen in de intensieve
veehouderij zeer aantrekkelijke
verblijfplaatsen bieden voor ratten en
muizen, dient ook in perioden dat er geen
hinder (meer) optreedt blijvende
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pluimveebedrijf, aantrekkelijk voor ratten en
muizen

aandacht te worden besteed, zowel aan
preventie als aan "monitoring". Door vaste
voerplaatsen met onvergiftigd lokaas
periodiek te controleren wordt een
eventuele nieuwe aanwezigheid van
ratten of muizen vroegtijdig vastgesteld .
Rat en Muis, 38 (3/ 4) 1990

•

noodinentingsgebied i. v.m. varkenspest (Boerderij 20 april 1983)
Rat en Muis, 38 (3/ 4) 1990
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Het verspreidingsgebied van varkenspest
in Noord-Brabant in 1983 vertoonde een
opmerkelijke gelijkenis met het
toenmalige verspreidingsgebied van de
zwarte rat.
Andere schade-aspecten zijn o.a. het
consumeren en bevuilen van veevoeders
en knaagschade aan ondermeer
isolatiematerialen, waterleidingen en
kabels.

- goede stalhygiëne
- afsluitbare afvalcontainer
- veevoer voorzover mogelijk bewaren
onbereikbaar voor ratten en muizen.

"buiksmeer" of "veegsporen" op veel
belopen randen en knaagsporen o.m. aan
waterleidingen en kabels.
4. Preventie
4.1. Hygiënische wering en maatregelen
bij opslag
Voorbeelden van hygiënische
bedrijfsvoering ter wering van ratten en
muizen zijn:

5. Bestrijding
5. 1 Voerkisten en voerpotten
Met een rodenticide vergiftigd lokaas
moet altijd zo worden uitgezet dat het
buiten bereik van kinderen, huisdieren,
vee en vogels blijft. De meest veilige en
~
nder alle omstandigheden uitvoerbare
--,, methode hiervoor is het gebruik van
voerkisten.

bouwtechnisch gebrek: herstellen

ZWARTE RAT /Rattus rattus L.)
Verspreidingsgebied 1984 (58 gemeenten)
1968-1982

1983-1984
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3. Sporen
De aanwezigheid van ratten en muizen
kan behalve door het signaleren van
levende exemplaren ook, en vaak eerder,
worden vastgesteld aan de hand van
uitwerpselen, "prenten" (pootafdrukken),
70

♦ . . . . . . . . . . . . . ..

:

- onderhoud bedrijfsterrein incl.
slootkanten
- noodzakelijke opslag van materialen op
bedrijfsterrein op steunbalken, circa 30
cm vrij van de grond en niet tegen
buitenmuren
Rat en Muis, 38 (3/ 4) 1990

-

4.2. Bouwkundige wering
Voorbeelden van bouwkundige wering
van ratten en muizen zijn:
goed sluitende deuren; bij staldeuren
en rondom stallen bij voorkeur goede
verlichting
in buitenmuren openingen van meer
dan 0,5 cm breedte zoveel mogelijk
voorkomen; om het klimmen van ratten
en muizen naar muurventilatie- en
dakconstructie-openingen te
voorkomen kan tegen de buitenmuren
een circa 25 cm brede gladde strook op
tenminste 60 cm hoogte boven het
maaiveld aangebracht worden
(kunststof, metaal, muurpleister)
rondom de bovenzijde van mestkelders
ter hoogte .van de stalvloer en de
roosters een hoekstaal met circa 25 cm
brede horizontale metaalstrook
aanbrengen ter wering van bruine
ratten.
Rat en Muis, 38 (3/4) 1990

rattenvoerkist voor gebruik buitenshuis

rattenvoerkist voor gebruik in gebouwen
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Een ander groot voordeel van het gebruik
van voerkisten is dat ratten en muizen
graag in een beschutte ruimte verblijven
om voedsel op te nemen, zodat door het
gebruik van voerkisten de opname van
het lokaas wordt bevorderd. Vooral in
situaties waar veel keuzevoedsel
aanwezig is beïnvloedt dit het resultaat
van de bestrijding zeer positief.
Bovendien wordt ongewenste
verspreiding van het lokaas voorkomen.
In bedrijfsruimten als pluimveestallen en
veevoederbedrijven met een grote
stofontwikkeling is het gebruik van
voerkisten of voerdozen bovendien zeer
gewenst om het lokaas zoveel mogelijk
stofvrij te houden.

geval van materiaal te zijn dat niet
afbrokkelt. Teneinde voerplaatsen in
spouwmuren te realiseren worden soms
openingen gemaakt in het binnenblad van
de muur om daarin een voerkist te
plaatsen.

uitgevoerd worden. Desgewenst kunnen
de voerplaatsen genummerd worden en
de locaties ervan op een plattegrond van
het betrokken object worden
aangegeven. Het gebruik van aan de
bovenzijde afgedekte voerbakjes is in
Nederland verplicht gesteld voor
middelen met als werkzame stof
brodifacoum, bromadiolon, difenacoum
en difethialon en wordt voor andere
rodenticiden ten zeerste geadviseerd.
Om voerkisten te plaatsen boven

voerpot in isolatie

muizenvoerkist

•

Omdat ratten en muizen vaak
hooggelegen schuilplaatsen hebben
dienen de voerplaatsen ook op
hooggelegen plaatsen te worden
ingericht. Voerkisten kunnen ook op
dakbalken e.d. geplaatst worden.
Bij het gebruik van voerkisten kan de
controle van het lokaas en waar nodig het
verversen ervan op een efficiënte wijze
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isolatieplaten kan het maken van luiken
nodig zijn. Het inrichten van voerplaatsen,
bereikbaar voor ratten en muizen welke
zich boven isolatieplaten bevinden, kan
ook plaatsvinden door het, in daartoe
uitgesneden openingen in de
isolatieplaten draaien van ondiepe brede
glazen- of kunststofpotten met een van
een schroefdraad voorziene hals. Op
. deze wijze kan men soms overdag
waarnemen dat ratten of muizen van het
lokaas opnemen, terwijl men steeds direct
kan zien of het lokaas ververst moet
worden. De isolatieplaten dienen in dat
Rat en Muis, 38 (3/ 4) 1990

-

5.2. Uitvoering van de bestrijding
Afhankelijk van de te verwachten
populatie worden op de looppaden van
ratten en muizen om de 5 - 10 meter
voerplaatsen ingericht door middel van
voerkisten. iedere voerplaats wordt
voorzien van 100 - 200 gram lokaas. Alle
op het etiket van het middel aangegeven
wettelijke voorschriften,
gebruiksaanwijzingen,
voorzorgsmaatregelen en
waarschuwingen worden nauwkeurig
opgevolgd.
Het inrichten van voerplaatsen in de
directe omgeving van schuilplaatsen van
ratten en muizen is zeer belangrijk voor
het doelmatig uitvoeren van de
bestrijding. Bij het kiezen van de juiste
locaties voor de voerplaatsen wordt gelet
op de sporen van de ratten en muizen en
wordt rekening gehouden met de
leefwijze van de betrokken diersoort.
Het inrichten van ruim voldoende
voerplaatsen op goed gekozen plaatsen
is absoluut noodzakelijk om een volledig
resultaat van de bestrijding te behalen.
Zonodig dient men op plaatsen waar veel
lokaas wordt opgenomen, extra
voerplaatsen in te richten.
Bovendien is het een vereiste dat alle
voerplaatsen steeds in voldoende mate
voorzien zijn van voor ratten en muizen
aantrekkelijk lokaas. Dit betekent dat
vooral in de beginfase van de
bestrijdingsactie frequent, bv. tweemaal
per week, controlebezoeken moeten
worden afgelegd om waar nodig het
lokaas tijdig te verversen. Indien
onvoldoende lokaas beschikbaar zou
komen, nemen de ratten en muizen net
niet de dodelijke dosis op waardoor niet
Rat en Muis, 38 (3/4) 1990
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het gewenste resultaat wordt bereikt en,
bovendien verminderde gevoeligheid ten
opzichte van het gebruikte middel in de
hand wordt gewerkt.
Geen vers lokaas uitzetten op het restant
van tijdens het vorige bezoek uitgezette
lokaas, omdat dit restant meestal
verontreinigd is met uitwerpselen en
urine. Beter is het om het restant van het
lokaas te verwijderen en de voerplaats
van vers lokaas te voorzien.
Gebruikers van het betrokken object
dienen omtrent de bestrijding over het
nodige te worden geïnformeerd. Houders
van varkens en katten dienen zoveel
mogelijk te voorkomen dat dode ratten en
muizen door hun dieren worden
geconsumeerd, omdat de kans op
doorvergiftiging aanwezig is. Als het
bestrijdingsmiddel ondanks alles toch in
een verkeerde maag is terecht gekomen
dient men onmiddellijk een arts te
waarschuwen en mede te delen dat het
om opname van een anti-coagulant gaat.
Als de opname van het lokaas steeds
afneemt, kan de controle-frequentie
verminderen. De ervaring heeft geleerd
dat men niet te snel moet concluderen
dat de populatie geheel werd uitgeroeid.
Periodieke controles van de voerplaatsen
voorzien van onvergiftigd lokaas
("monitoring") zijn op langere termijn
nodig om er zeker van te zijn dat het
object inderdaad ratvrij c.q. muisvrij werd
en blijft.
5.3. Arbeidsveiligheid
Voor de toe te passen rodenticiden en
gegevens over resistentie wordt verwezen naar het desbetreffende hoofdstuk.
Reeds eerder werd opgemerkt dat de
bestrijding van dierplagen een vak is en
dat deze werkzaamheden ten behoeve
van een optimaal resultaat bij voorkeur
overgelaten dient te worden aan
bestrijdingsdeskundigen.
Bij de toepassing van
bestrijdingsmiddelen dienen altijd alle op
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het etiket aangegeven waarschuwingen
en voorzorgsmaatregelen in acht te
worden genomen. Alle chemische
bestrijdingsmiddelen zijn giftig en bij het
werken met rodenticiden moet een
optimale arbeidshygiëne in acht worden

genomen.

Referenties
Stichting Vakopleiding
Ongediertebestrijding, syllabus A,
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INSEKTICIDEN
ir. J.T. de Jonge

•

1. Inleiding
De hinder die de mens ondervindt van insekten wordt sinds jaar en dag bestreden
met behulp van, zo mogelijk specifiek
werkende bestrijdingsmiddelen. Onder
een specifieke werking wordt verstaan
een wijze van werken zodanig dat het
middel uitsluitend giftig is voor insekten
en geen of zeer weinig negatieve effecten
heeft op andere diersoorten. Vooral in de
tijd dat de chemische wetenschap nog in
de kinderschoenen stond werden stoffen
gebruikt die in de natuur vrijelijk voorhanden waren. Een van die stoffen was bijvoorbeeld zwavel. Het probleem met
zwavel is echter dat het ook behoorlijk
giftig is voor zoogdieren, waardoor het
gebruik als insekticide aan nogal veel beperkingen onderhevig is. Bij toeval zijn in
de loop der geschiedenis een aantal insekticiden ontdekt. Bij de opkomst van de
chemische wetenschap is men echter
systematisch op zoek gegaan naar verbindingen die insekten doden en die weinig giftig zijn voor zoogdieren. Vooral na
de tweede wereldoorlog zijn daarbij een
zeer groot aantal nieuwe stoffen gesynthetiseerd. Slechts enkele daarvan zijn
uiteindelijk op de markt gekomen en konden op grote schaal worden toegepast.
De op dit moment voor de veehouderij
belangrijkste werkzame stoffen zullen in
het kort hierna worden behandeld.
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2. Giftigheid
Als insekticiden worden toegepast is het
een absolute noodzaak om nauwkeurige
informatie te hebben over de giftigheid
van de middelen. Als eenheid voor de giftigheid (toxiciteit) wordt gewerkt met een
LD-getal: de Letale (dodelijke) Dosis. Een
LD 50 getal geeft aan het aantal milligrammen van de stof dat per kilogram lichaamsgewicht nodig is om de helft
(50%) van de proefdieren te doden. Bij
een dergelijk getal moet worden aangegeven met welke diersoort de proeven
zijn uitgevoerd, hoe het gif is toegediend,
en of het gaat om een kortdurend onderzoek (acuut), een onderzoek op middellange termijn (semichronisch) of een onderzoek op lange termijn (chronisch).
Als het gif via het voer wordt toegediend
spreken we van een orale giftigheid.
Daarnaast is van belang te weten hoe het
staat met de giftigheid van het middel
wanneer het via de huid wordt opgenomen (dermaal) of wanneer het via de
luchtwegen binnenkomt (inhalatoir).
De gevaarsymbolen die worden gebruikt,
te weten het Doodshoofd en het Andreaskruis, zijn terug te voeren op het LD50 getal. De zeer gevaarlijke middelen moeten
zijn voorzien van een Doodshoofd met als
onderschrift "Zeer vergiftig" of "Vergiftig",
de minder gevaarlijke middelen van een
Andreaskruis met als onderschrift "Schadelijk" of "Irriterend". De weinig gevaarlijke middelen behoeven niet voorzien te
zijn van een gevaarsymbool.
Rat en Muis, 38 (3/4) 1990

3. Formuleringen
Een bestrijdingsmiddel bevat niet alleen
een werkzame stof, maar ook een aantal
hulpstoffen, die bijvoorbeeld een goede
verdeling in de ruimte of op oppervlakken
moeten bevorderen. De belangrijkste formuleringen zijn:
a. Emulgeerbare concentraten (EC).
Te verdunnen met water. In de aldus
verkregen spuitvloeistof bevindt het
middel zich in de vorm van een emulsie (een vloeistof, waarin een andere
vloeistof in fijn verdeelde toestand
voorkomt)
b. Spuitpoeders (WP, staat voor wettable
powder).
Wanneer een poeder met water wordt
gemengd spreekt men van een suspensie. Deeltjesgrootte van de poeder
is 0,01 - 0,03 mm.
c. Suspensie concentraten (flowables).
Dit is eigenlijk een suspensie maar dan
in een geconcentreerde vorm. De poederdeeltjes zijn geformuleerd in een
vloeistof. Het voordeel ervan is dat
stuiven wordt voorkomen en dat eenvoudig en goed gedoseerd kan worden. Deeltjesgrootte van de poeder
0,0005 - 0,002 mm.
d. Lokazen (baits).
De werkzame stof is in een aantrekkelijke voedingsstof gebracht. Een aantal
vliegenbestrijdingsmiddelen zijn geformuleerd volgens dit principe.
Bestrijdingsmiddelen moeten worden beschermd tegen extreem hoge en extreem
lage temperaturen. Hierdoor zou namelijk
niet alleen de werkzame stof afgebroken
kunnen worden maar is het ook mogelijk
dat de formulering schade wordt berokkend. Zo kan bijvoorbeeld bij bevriezen
van een middel ontmenging optreden,
waardoor de werking nadelig wordt beïnvloed. Ook kan door bevriezing van vloeistoffen beschadiging van de verpakking
ontstaan.
Tijdens opslag en vervoer moeten bestrijRat en Muis, 38 (3/4) 1990
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dingsmiddelen daarnaast worden beschermd tegen zonbestraling. Vooral bestrijdingsmiddelen van natuurlijk oorsprong worden door zonbestraling afgebroken.
Gebruik geen overjarige bestrijdingsmiddelen. Er zijn er een aantal waarvan de
werkzame stof binnen enkele jaren voor
een groot deel wordt afgebroken. Trichloorfon is een voorbeeld van een werkzame stof die hier gevoelig voor is.

4. Werkzame stoffen
De insektenbestrijdingsmiddelen die in de
veehouderijpraktijk worden toegepast
kunnen we verdelen in een zevental
groepen. De indeling is voornamelijk gebaseerd op de chemische structuur van
de middelen.
Plantaardige insekticiden
Eigenlijk behoren nog slechts de natuurlijke pyrethroïden tot deze groep. Deze
stoffen (het gaat namelijk om een viertal
nauw verwante chemische verbindingen)
komen voor in de bloemknoppen van de
plantesoort Chrysanthemum cineraefolium. Aan het eind van de vorige eeuw
werd een insekticide op basis van deze
stoffen geïntroduceerd in West-Europa.
De planten worden tegenwoordig geteeld
in Oost-Afrika (Kenya).
Natuurlijke pyrethroïden zijn vrij duur.
Omdat ze weinig giftig zijn voor zoogdieren en omdat de hoeveelheid natuurlijk
pyrethroïden kan worden beperkt door er
een stof aan toe te voegen die de werking
verbetert (synergist), worden ze toch vrij
veel toegepast. Onder invloed van zonlicht worden natuurlijke pyrethroïden zeer
snel afgebroken. De stoffen dringen door
de huid van insekten heen en tasten vervolgens het zenuwstelsel aan.
Organochloor-verbindingen (gechloreerde koolwaterstoffen)
Uit de naam valt af te leiden dat het hier
gaat om middelen die bestaan uit kool75
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