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van cumarine of warfarin-lokaas moet men er van verzekerd zijn dat op alle daarvoor in
aanmerking komende plaatsen voldoende, én op veilige wijze, lokaas wordt uitgelegd, de
opname tijdig wordt gecontroleerd en het lokaas zo nodig wordt aangevuld.
Permanente bestrijding, toch winteractie!
De bestrijding op plaatsen waar bruine ratten van nature niet thuishoren, is natuurlijk een
noodzaak. Maar ook al gebeurt dit permanent in een bepaalde gemeente, dan nog zal
verscherpte activiteit gedurende de wintermaanden noodzakelijk blijken door bovengenoemde
trek van het platteland naar behuizingen en woonkernen.
In woonkernen kan men het publiek via de pers of met een huis-aan-huis folder in het kader van
de actie vragen om de aanwezigheid van ratten te melden aan de gemeentelijke dienst belast met
de bestrijding van ongedierte, waarna elk gemeld object wordt bezocht. In het landelijk gebied
verdient het de voorkeur alle woonhuizen, boerderijen en andere bedrijven te bezoeken ook al
zijn er geen meldingen van overlast van ratten. Uiteraard worden daarbij vuilstortplaatsen en
andere voor ratten aantrekkelijke objecten niet overgeslagen.

Insecten meer aandacht
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In de loop van het volgende jaar hopen wij met onze bekende rattenstand , welke halverwege het
jaar zal worden vervangen door een nieuwe stand, te verschijnen op een aantal beurzen en
tentoonstellingen. In de rattenstand zal wederom, zoals te doen gebruikelijk, een terrarium
worden geplaatst waarin levende ratten te zien zullen zijn.
In de nieuwe stand zal meer aandacht worden besteed aan de insecten, met name aan het belang
van determinatie. Voorts zal worden getracht te wijzen op maatregelen die kunnen voorkómen,
dat het optreden van insecten in menselijke behuizingen mogelijk zou worden.
Waar en wanneer?

Verslag actie
Onze afdeling zal het zeer op prijs stellen te zijner tijd een kort verslag van u te ontvangen
omtrent de gevoerde actie, waarin onder meer vermeld in welke periode de actie werd gehouden,
de gegeven voorlichting aan het publiek, de gevolgde werkwijze, de hoeveelheid gebruikt lokaas,
de beschikbare mankracht, knelpunten, resultaten, e.d.
We hopen dat elke gemeente het de ratten heel moeilijk zal maken. Veel succes gewenst.
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"Zuid-Nederlandse Beurs"
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In de stand zal, behalve op zondag, voorlichting worden gegeven aan het publiek door de
betreffende rayonambtenaar of door een der heren van het thuisfront.
A. Balkstra,
Afd. Bestrijding van Ongedierte
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