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Een overzicht van de in gebruik zijnde, toegelaten anti-coagulantia wordt in
onderstaand schema gegeven.

die aan een dergelijke toepassing kleven.
Men mag echter niet vergeten dat met
behulp van allerlei weringsmaatregelen
het gebruik van rodenticiden kan worden
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Tot de multi-dosis vergiften behoort
eveneens de werkzame stof ergo-calciferol. Dit is een vitamine D2 preparaat.
Zoogdieren hebben van nature een kleine
hoeveelheid van deze stof in hun lichaam.
Wanneer het echter enige dagen achtereen in hoge concentraties aanwezig is,
zal de calciumstofwisseling worden verstoord. Dit kan uiteindelijk dodelijk zijn.
Met ergo-calciferol mogen uitsluitend
huismuizen in ruimten worden bestreden.
Het lokaas moet worden uitgezet in van
boven gesloten voerbakjes. Er zijn zowel
concentraten als kant en klare lokazen in
de handel. Het middel veroorzaakt een
pijnlijke dood en er is duidelijk sprake van
aasschuwheid.

•

dige ongediertebestrijders die in het bezit
zijn van een diploma dat is uitgereikt door
de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding.

Acuut-werkende vergiften
Bij deze groep van knaagdierbestrijdingsmiddelen volgt na een éénmalige opname
een vaak pijnlijke dood. Bij sommige middelen worden verschillende spierfunkties
aangetast, waaronder die spieren die van
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belang zijn voor de ademhaling en de
bloedsomloop (het hart). Andere middelen veroorzaken ondermeer hevige
maagkrampen. Acuut-werkende vergiften
behoren over het algemeen tot de zeer
giftige verbindingen, die bij éénmalige opname reeds dodelijke effecten veroorzaken. Het aantal toegelaten werkzame
stoffen uit deze groep wordt steeds kleiner. In de afgelopen jaren zijn al verdwenen de toelatingen voor alfachloralose en
crimidine terwijl met de stof zinkfosfide
nog slechts veldmuizen mogen worden
bestreden. Er zijn nu nog overgebleven
toelatingen op basis van natriumfluoracetaat en op basis van thalliumsulfaat. Het
gebruik is gebonden aan strenge restricties. Zo mag natriumfluoracetaat uitsluitend worden gebruikt door personeel dat
in dienst is van een van de beide toelatinghouders.
Thalliumsulfaat wordt meestal toegepast
als drinkmiddel en mag alleen worden gebruikt door of onder toezicht van deskunRat en Muis, 38 (3 / 4) 1990

Slotopmerking
Het gebruik van rodenticiden is helaas
onvermijdelijk. Vanwege de schadeaspecten en de mogelijke gevaren voor de
volksgezondheid bij het optreden van
grote aantallen knaagdieren is bestrijding
geboden. In deze verhandeling is veel
aandacht geschonken aan de eventueel
toe te passen rodenticiden en de gevaren

ter bestrijding van

gebruik afgeraden

ratten aan boord
van schepen

teruggedrongen. Daartoe is kennis van de
biologie van de knaagdieren een absolute
voorwaarde. Verantwoorde en deskundige knaagdierbestrijding is van groot belang. Het verhogen van het kennisniveau
van de bestrijdingstechnici ook voor wat
betreft de toe te passen bestrijdingsmiddelen is daarvoor noodzakelijk.

HEEFT DE HUISMUIS VOORKEUR VOOR EEN
TYPE VOERPLAATS?
Summary
Do house mice prefer a certain type of
bait station?

-

Experiments with bait boxes of different
sizes were carried out on tour locations.
From former experience and from these
experiments it was concluded that bait
boxes with the size of 20 x 1 2 x 10 cm
Rat en Muis, 38 (3/ 4) 1990

meet the requirements. Mice have a
preference tor these boxes in comparison
with boxes of smaller sizes. When smal
bait stations are used bait is found
outside the boxes which is dangerous to
children and pets. lt is advised to use the
above mentioned type of (wooden) box
and to choose a smaller model only when
necessary in narrow places.
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Inleiding
Het wettelijk gebruiksvoorschrift van een
aantal middelen ter bestrijding van
knaagdieren schrijft voor dat "....... het middel moet worden uitgelegd in speciaal
hiervoor bestemde aan de bovenzijde afgesloten voerbakjes of voerdoosjes".
Dit geldt voor alle middelen met als werkzame stof bromadiolon, difenacoum, difethialon of brodifacoum. Zonder twijfel zullen er in de toekomst nog meer werkzame stoffen volgen waarvoor deze wettelijke bepaling geldt.
De term voerbakjes wordt in het algemeen gebezigd bij de toelatingen voor
beroepsmatig gebruik, terwijl de term
voerdoosjes wordt gebruikt bij de toelatingen voor toepassing door particulieren. In
het laatste geval wordt met betrekkelijk
geringe hoeveelheden lokaas tegelijk gewerkt.
Aanleiding tot het doen van enkele onder-

1

zoekjes met betrekking tot de bestrijding
van de huismuis is het gegeven dat vele
beroepsmatige ongediertebestrijders aan
het begrip "voerbakje" een andere betekenis hechten. Daardoor verschijnen
voerbakjes van verschillende afmetingen
en van verschillend materiaal op de
markt. Meestal worden praktische redenen als argument aangevoerd om een
bepaald type voerplaats te gebruiken.
Zo vindt men kleine, opvouwbare doosjes
handig te vervoeren en makkelijk te plaatsen in die situaties waar weinig ruimte
voor het inrichten van voerplaatsen beschikbaar is; doosjes van plastic of pvc
nemen geen vocht op, waardoor het lokaas langer droog en dus aantrekkelijk
blijft voor de huismuis.
De vraag die we ons echter stellen is:
waar gaat de voorkeur van de huismuis
naar uit? De tweede vraag luidt dan: welk
type voerplaats voldoet het beste aan de
doelstellingen van de wettelijke voorschriften?

Die doelstellingen zijn namelijk het op zodanige wijze uitzetten van lokaas dat dit
niet bereikbaar is voor kinderen, huisdieren en vogels en dat controle op de opname van het lokaas goed mogelijk is.

2. Restaurant. Vloeroppervlak levensmiddelenmagazijn 50 m 2.
Magazijn is in het souterrain onder de
keuken gelegen.
3. Vrijstaande stenen loods. Vloeroppervlak 130 m2 .
Opslag van veevoeder in zakken.
4. Bedrijfszolder. Vloeroppervlak 150 m 2•
Opslag van graszaad en diverse materialen.

De proeven
De meest praktische toepassing van het
gebruik van voerbakjes is die, waarbij
door muizen in zo ruime mate van het
lokaas wordt opgenomen, dat opname
gedurende een aantal achtereenvolgende
dagen gegarandeerd is. In de periode van
uitleg tot volgende controle mag het lokaas per voerplaats niet opraken. Met name in die voerbakjes waar goed uit opgenomen wordt, moet in ruime mate lokaas
worden uitgezet.
Met deze achtergrondgedachte werd in
een aantal objecten een proef gestart.
Doel ervan was na te gaan met behulp
van welk type voerplaats het beste een
bestrijding van de huismuis kan worden
uitgevoerd.

De proeven
1. In dit object wordt regelmatig hinder
door huismuizen ondervonden. Eigen bestrijding met warfarin- of bromadiolonlokaas gaf nooit 100% resultaat. Mede een
reden daarvoor was dat de bestrijding alleen werd uitgevoerd op die plaatsen
waar de meeste schade optrad. Bij de
start van de proef werd in beperkte mate
hinder door muizen ondervonden.
Verspreid door het pand werd op dertig
plaatsen onvergiftigde, gepunte haver in
voerkistjes uitgezet. Op vijf geschikte
plekken werd het aantal voerplaatsen uitgebreid met vier andere typen voerdoos.
Onderstaande modellen werden gebruikt.

De objecten
1. Dierenspeciaalzaak. Totale vloeroppervlak 300 m2.
Winkel + zolder; magazijn + zolder.

Voerplaatsen

no.

•
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afmetingen in cm
1x b x h

Type

inhoud
in cm 3

1

voerdoos (klein)

10

4

4

160

2

voerdoos (medium)

12

5

5

300

3

voerdoos (vierkant)

13

13

7

1183

4

voerdoos

22

5,5

5,5

665

5

voerkist

20

12

10

2400
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1
In de vijf typen voerplaats werd op alle locaties resp. 10 g, 25 g, 30 g, 50 g en 100 g
lokaas uitgezet. Alle typen voerplaats
werden door de huismuizen bezocht. Uit
de kleinere typen voerplaats werd lokaas
versleept; doppen van de haver werden
buiten de voerplaats terug gevonden. Bij
het voerdoosje met de afmetingen 22 x
5,5 x 5.5 cm werd slechts een enkele keer
een korreltje buiten de voerplaats gevonden; bij het voerkistje was dat in het geheel niet het geval.
Op één vijftypenvoerplaats was na drie
dagen alle lokaas op. De hoeveelheid lokaas in de doosjes kon niet worden verdubbeld vanwege de geringe bergingsca-

Voerplaatsen

paciteit, in het voerkistje werd 200 g lokaas uitgezet. Daarna bleven de muizen
alle voerplaatsen bezoeken. Opname
· vond echter vooral plaats uit het voerkistje met de afmetingen 20 x 12 x 10 cm.

no.

2. In dit object werd in beperkte mate hinder door muizen ondervonden. De gemiddelde opname van het uitgezette onvergiftigde lokaas (bestaande uit ongepelde
haver) bedroeg 43 g per dag.
In eerste instantie werden op twee locaties verschillende voerplaatsen ingericht;
vier dagen later gebeurde dat nog eens
op twee locaties.
Onderstaande modellen werden gebruikt.

afmetingen in cm
1x b x h

Type

inhoud
in cm 3

1

voerkist (muizen)

20

12

10

2400

2

voerkist (klein)

14

7

7

686

3

voerdoos (muizen)

13

13

7

1183

4

voerdoos (klein)

12

5

5

300

5

voerdoos (klein)

10

4

4

160

6

voerdoos (doorz. plastic)

10

8

4

320

7

silobuis

03

43

1215

De locaties I en Il werden gedurende 21
dagen vijf maal gecontroleerd. De locaties
111 en IV werden gedurende 17 dagen vier
maal gecontroleerd.
Nadat locatie IV was ingericht, bleek dat
direct van invloed te zijn op locatie Il,
waar de opname verminderde.
Het aantal muizen op locatie IV was zo
groot, dat een specifieke voorkeur voor
een der voerplaatsen niet kon worden

vastgesteld. Alle typen voerplaats werden
bezocht. Doordat er uit de voerdoosjes
veel lokaas werd gemorst, of mogelijk er
uitgesleept, was de werkelijke opname
niet te bepalen (zie tabel 1 ).
3. Een vrijstaande stenen loods was in
gebruik als opslagplaats voor veevoeders
in zakken. Diverse zakken waren door
huismuizen aangeknaagd. Hierdoor wa-

Voerplaatsen

20 cm

no.

10 cm
6 cm

12 cm

•

voerkist huismuis
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afmetingen in cm
1x b x h

Type

inhoud
in cm 3

1

voerdoos (klein)

10

4

4

160

2

voerdoos (medium)

12

5

5

300

3

voerdoos (vierkant)

13

13

7

1183

4

voerdoos

22

5,5

5,5

665

5

voerkist

20

12

10

2400
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1
het rechthoekig voerdoosje werd lokaas versleept en / of gemorst.

Na 1 dag bedroeg de opname per voerplaatstype totaal:
- voerkistje: 760 g
- voerdoosje vierkant: 340 g
- voerdoosje rechthoekig: 480 g.
De gemiddelde opname per voerplaatstype was derhalve 54 g, 24 g en 34 g.

ren veel voerresten op de grond aanwezig. Verdeeld over drie locaties werden
vijf typen voerplaats voorzien van 30 g
gepunte haver zonder toevoeging van bestrijd ingsmiddel.
Onderstaande modellen werden gebruikt.
Per voerplaatstype werd de gemiddelde
opname bepaald. Na 6 dagen was deze
resp. 0%, 1%, 50%, 0% en 38%. Op dag 1O
(na 4 dagen) resp. 0%, 0%, 10%, 5% en
40%.
Op dit punt werd de proef afgesloten.

Conclusies
Op een viertal objecten werd een viertal
proeven uitgevoerd die tot doel hadden
na te gaan welk type voerplaats door de
huismuis wordt geprefereerd.
In alle vier de objecten was naast het
aangeboden lokaas voldoende keuzevoedsel voor de muizen aanwezig.
De proeven zijn niet identiek uitgevoerd.
Het aantal voerplaatsen en het aantal
voerplaatstypen werd bepaald door de
aard van het object en door het aantal
muizen wat naar schatting in het betreffende object aanwezig was.

Opmerkingen, die bij de proeven werden gemaakt.
1. Uit de voerplaatstypen voerdoosje 1 0
x 4 x 4, 12 x 5 x 5 en 13 x 1 3 x 7 wordt
lokaas versleept. In deze voerplaatstypen en in type doosje 22 x 5,5 x 5,5
kon bij goede opname de hoeveelheid
uit te zetten lokaas niet worden verdubbeld. De capaciteit van de betrokken voerplaatstypen was in het onderhavige object onvoldoende.
2. Het aantal muizen op locatie IV was
dusdanig groot dat van een duidelijke
keuze (voorkeur) geen sprake was. Er
werd zoveel lokaas uit de doosjes ge-

4. Op de zolder van een bedrijfsgebouw
waar opslag van ondermeer graszaad
plaatsvond, werd gedurende een jaar een
bestrijding met bromadiolonconcentraat/
gepelde haver uitgevoerd. Met de bestrijding werd geen 100% resultaat geboekt.
Ten behoeve van de proef werd op 14
plaatsen in drie voerplaatstypen onvergiftigde gepelde haver uitgezet.
Onderstaande modellen werden gebruikt.

Uit de vier u itgevoerde proeven kan ee n
aantal gemeenschappelijke conclusies
·worden getrokken:
uit de kleinere typen voerplaats wordt
door muizen lokaas gemorst of versleept. Dit is een ongewenste situatie.
De intentie van het gebruik van vaste,
overdekte voerplaatsen is dat de huismuizen het lokaas in de voerplaats opnemen en niet daarbuiten. Dit om ongewenste verspreiding van lokaas te voorkomen, waardoor het beter bereikbaar
zou zijn voor kinderen of huisdieren of
waardoor het met levensmiddelen in
contact zou kunnen komen.
bij de aanwezigheid van veel muizen
en goede opname van het lokaas is het
bij gebruik van kleine typen voerplaats
niet mogelijk de aan te bieden hoeveelheid lokaas per voerplaats te vergroten,
laat staan te verdubbelen. Dat is bij het
gebruik van de grotere typen wel het
geval.
als huismuizen de keuze hebben om
verschillende typen voerplaats, waarin
hetzelfde lokaas wordt aangeboden, te
bezoeken, dan geven zij de voorkeur
aan de grote typen.

Voerplaatsen

no.

•

1

voerkistje (BO-model)

20

12

10

2400

1A

voerdoosje (vierkant)

13

13

7

1183

1B

voerdoosje
(rechthoekig)

12

5

5

300

Per voerplaats werd respectievelijk 150 g,
100 g en 50 g lokaas uitgezet. De onderlinge afstand tussen de voerplaatstypen
per locatie bedroeg 20 cm.
De proef werd gedurende een week uitgevoerd. Op dag 6 werd al het lokaas ververst; op dag 7 vond controle van de opname plaats.
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inhoud
in cm 3

afmetingen in cm
1x b x h

Type

morst, dat de werkelijke opname uit de
doosjes nauwelijks was te bepalen.
3. De kleinere doosjes werden nauwelijks
bezocht, als kan worden gekozen tussen grotere en kleinere voerdoosjes.
4. Tijdens de proef werden enkele voerdoosjes (rechthoekig model) versleept.
Uit zowel het vierkante voerdoosje als
Rat en Muis, 38 (3/ 4) 1990

•

Uit de vie_r gehouden proeven blijkt, dat bij
het gebruik van kleinere typen voerplaats
ongewenste neveneffecten kunnen ontstaan door het verslepen en / of morsen
van lokaas. Bovendien blijkt dat huismuizen de voorkeur geven aan grotere voerplaatsen. Gesteld kan worden dat het
voerkistje in alle opzichten het beste voldoet. Er kan in ruime mate lokaas in worden aangeboden. Er wordt door huismu izen in de proeven geen lokaas uit versleept.
Bij goede tot zeer goede opname is het
mogelijk de lokaashoeveelheid per voerplaats zodanig te vergroten, dat er tot een
volgende controlebezoek voldoende lokaas aanwezig blijft. Dit in verband met de
werking van de in ons land toegepaste
middelen ter bestrijding van de huismuis
waarbij het noodzakelijk is dat de betrokken diersoort een aantal dagen achtereen
voldoende van het lokaas op moet kunnen nemen om er dood aan te gaan.

Aanbeveling
Uit verschillende praktijkervaringen en uit
de gehouden proeven blijkt dat het type
voerkist 20 x 12 x 1 O cm (zie afbeelding)

muizenvoerkist

Rat en Muis, 38 (3/ 4) 1990

87

■

1
bij de bestrijding van huismuizen goed
voldoet. Aan bestrijdingstechnici van gemeenten en bedrijven wordt dan ook
geadviseerd zoveel mogelijk van dit type
voerplaats gebruik te maken. Alleen als
het werkelijk niet anders kan vanwege
praktische problemen bij plaatsing zou
van dit type voerplaats moeten worden
afgeweken.
Het is raadzaam in een aantal gevallen
voor de bestrijding met de opdrachtgever
te overleggen de voerkistjes in eigen beheer te laten maken. Zij blijven dan eigendom van de opdrachtgever en hoeven
niet van het ene naar het andere bedrijf
verplaatst te worden. Vanuit hygiënisch

oogpunt is dit wenselijk.
Ook zal men binnen het bedrijf van de
opdrachtgever meer zorg besteden aan
het handhaven van de voerplaatsen.
Met optimale hulpmiddelen en in combinatie met de nodige hygiënische en
bouwkundige wering moet het mogelijk
zijn om ook in de toekomst de huismuisproblemen het hoofd te bieden.

Ook medewerkers van ongediertebestrijdingsbedrijven en anderen, die beroepshalve zijn betrokken bij de ongediertebestrijding, kunnen desgewenst aan de bijeenkomsten deelnemen. Behalve reis- en
verblijfkosten zijn aan deelname geen
verdere kosten verbonden.
Als men vanuit een andere provincie een
contactdag wil bijwonen, is men ook van
harte welkom. Het moet geen bezwaar
zijn die contactdag bij te wonen, die haar
of hem het beste uitkomt.

A.D. Bode,
C.A. Coertjens,
P.C. Groebe,
Buitendienstmedewerkers
Afdeling Bestrijding van Dierplagen

Kader en bestrijders

De onderwerpen die zullen worden behandeld gaan ondermeer over praktische
aangelegenheden die de uitvoering van
de ongediertebestrijding betreffen, maar
ook over aangelegenheden waarvoor beleidsbeslissingen nodig zijn, welke door
het midden- en topkader dienen te worden genomen. Daarom wordt de uitnodiging om aan een contactdag deel te nemen gericht aan "leidinggevenden", zowel
als aan "uitvoerders" van de betrokken afdelingen of diensten.

CONTACTDAGEN CYCLUS 1990 - 1991
Summary

Every year "contact"meetings are
organized by the Department of Pest
Control lor pest control officers and
technicians of local authories, pest control
companies and ethers concerned with
professional pest control.
Subjects that are presented regard recent
developments on pesticides, legislation
and organization.

De onderwerpen die aan de orde komen,
waarbij vooral de nieuwe ontwikkelingen
worden belicht, zijn de volgende:
1. resistentie van bruine ratten en huismuizen
2. stadsproblematiek ratten en muizen.
3. bestrijding van veel voorkomende
schadelijke en hinderlijke insekten
4. toezicht op naleving Bestrijdingsmiddelenwet.

Voorjaar 1991

•

In het komende voorjaar wordt door de
afdeling Bestrijding van Dierplagen de
tweejaarlijkse cyclus van contactdagen
1990-1991 voortgezet. De bijeenkomsten
zullen worden gehouden in de periode januari/maart. De bijeenkomsten worden
gehouden van 10.00-16.00 uur.
Een schriftelijke uitnodiging met nadere
gegevens wordt circa twee weken tevoren verzonden aan gemeentelijke en re88

gionale ongediertebestrijders, die in de
betrokken provincies hun woonplaats
hebben. De hoofden van diensten en afdelingen, waaronder de bestrijding van
ongedierte ressorteert, ontvangen de uitnodiging op hun werkadres.
Rat en Muis, 38 (3/ 4) 1990

van de Schouwburg, Louis Bouwmeesterplein 1
woensdag 6 februari, Amsterdam, Koningszaal van Artis, Plantage Middenlaan 43
donderdag 21 februari, Middelburg, Aula
van de Zeeuwse Bibliotheek, De Koulsteensedijk 7
donderdag 28 februari, Hoogeveen,
Foyer van Cultureel Centrum "De Tamboer", Hoofdstraat 17
woensdag 6 maart, Ede, Studio 1 van Cultureel Centrum "De Reehorst", Bennekomseweg 24
donderdag 14 maart, Zutphen, Gildezaal
van de Hanzehof, Coehoornsingel 1
donderdag 21 maart, Sittard, Grote Foyer
van het Cultureel Centrum, Wilhelminastraat 18
woensdag 27 maart, Leeuwarden, Bovenfoyer van "De Harmonie", Ruiterskwartier 4.
Tijdens de contactdag in Amsterdam op 6
februari 1991 zullen de aanwezigen in de
gelegenheid worden gesteld om afscheid
te nemen van de heer D.P. Kempe als

Vanwege de grote opkomst van de laatste jaren in enkele provincies is het aantal
bijeenkomsten uitgebreid zodat het schema voor 1991 er als volgt uitziet:
Contactdagen 1991

-

dinsdag 29 januari, Tilburg, Studiezaal
Rat en Muis, 38 (3/ 4) 1990

D. P. Kempe neemt afscheid van plaagdieren
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