SCHEMA WERKING VAN ANTI-COAGULANTEN
OP ZOOGDIEREN

Veldmuizenschade in fruittuin
in Alblasserwaard.
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Het schema aan het slot van het betreffende artikel in het nummer van "Rat en Muis" van
december 1976, dat vóór de Kerst verscheen heeft tijdens de produktie geleden. Daar door het
wegvallen van de pijlen een en ander aan duidelijkheid inboet, hierbij nogmaals het schema,
waarin de pijlen de loop van de verschillende processen en de invloeden daarop aangeven.

)
De werking van anti-coagulanten
op -zoogdieren

In de wetenschap dat I 975, althans in verschillende delen van ons land, een" veldmuizenjaar" is
geweest, mag dus worden aangenomen, dat het volgende "veldmuizenjaar" in 1978 zal vallen.
Dit betekent dus dat verhoogde waakzaamheid is geboden in de winter van 1977 / 1978; doch
reeds in de lente van dit jaar moet worden begonnen met de bestrijding en wering, wil men van
een plaag in het volgende jaar gevrijwaard blijven.
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Verborgen wissels
De aanwezigheid van veldmuizen is te zien aan wissels die de ondergrondse gangsystemen
verbinden met de plaatsen waar de dieren zich voeden. De gangen liggen op de grond verborgen
onder de plantengroei en worden pas zichtbaar, als het gras opzij wordt gebogen. In de winter
worden dergelijke wissels onder de sneeuw aangelegd en met afgebeten stukjes gras gevoerd. Als
de sneeuw is gesmolten, blijven de tunneltjes meestal intact.
Door deze verborgen leefwijze is het vóórkomen van veldmuizen in het eerste en tweede jaar in
ruig terrein niet of nauwelijks te constateren. Pas later, als ze zich naar meer open terrein
begeven, kunnen de oppervlakkig gelegen looppaden worden ontdekt.
Bestrijding verspilling !?
Algemeen wordt gesteld, dat bestrijding van veldmuizen op het hoogtepunt van de plaag
verspilling van geld en energie betekent. Onder normale omstandigheden vindt kort na de piek
een natuurlijke ineenstorting plaats. Bovendien worden na een bestrijding de overlevingskansen
van de overige dieren groter en de ineenstorting wordt verhinderd of vertraagd.
Beter is het te voorkómen dat een plaag kan ontstaan, op een tijdstip waarop dat nog mogelijk
is. In de komende lente en zomer kunnen dié maatregelen worden genomen, waardoor vestiging
van veldmuizen wordt verhinderd: voorkómen dat voor de dieren geschikte levensomstandigheden ontstaan. Dit houdt in: het kort houden van de grasmat, onder meer in boomgaarden, het
verwijderen van het zwad en het opruimen van ruigten in wegbermen en sloten.
Regelmatige controle op het vóórkomen van veldmuisgaatjes en tijdige bestrijding bij het
constateren ervan d.m.v. crimidinekorrels welke in de holen moeten worden aangebracht is
noodzakelijk. (In het nummer van Rat en Muis van juni 1975 is ook reeds aandacht aan dit
probleem besteed in het artikel "Veldmuisbestrijding in boomgaarden".) N.b.: Nooit breedwerpig strooien in verband met de grote giftigheid van crimidine voor kinderen en dieren, o.m.
vogels.
A. Balkstra
Afd. Bestrijding van Ongedierte
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