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- de tot nu toe gebruikte waarschuwingssticker (doodshoofdteken) wordt vervangen door een sticker met het Andreaskruis-gevarenteken en de vermelding "schadelijk giftig lokaas".
Proef
Vervolgens heeft de dienst als proef een
zestal van dergelijke voerplaatsen gemaakt en uitgezet. Gekozen is voor vijf
door het publiek druk bezochte lokaties.
De proef startte medio juli 1989 en duurde voort tot half oktober 1989. In de
proefopstellingen werden geen giftige lokazen geplaatst. In de proefperiode zijn
de voerplaatsen regelmatig gecontroleerd.
Ondanks het feit dat de voerplaatsen
deels zichtbaar voor het publiek waren
opgesteld, werden ze niet verplaatst of
beschadigd. De proef kan derhalve als
geslaagd worden beschouwd.

Gezien de goede resultaten heeft de
dienst besloten de proef grootschaliger te
vervolgen.
Inmiddels zijn ongeveer 80 vandalismebestendige rattenvoerplaatsen gekocht à
f. 170,-- excl. BTW en geplaatst. In deze
voerplaatsen worden ook chloorfacinon-

Als een van deze voorwaarden ontbreekt,
zal men op die plaatsen geen bruine ratten tegenkomen. Hoe dichter bij elkaar
nestelgelegenheid, vocht en voedsel te
vinden zijn, hoe groter de kans op vestiging van bruine ratten is.

vetbollen uitgezet.
Na ongeveer een jaar zal nog een evaluatie van de proef plaatsvinden.
Bij het ontwikkelen van de vandalismebestendige voerplaatsen en de daarop volgende proef heeft de bestrijdingsdienst
nauw samengewerkt met de buitendienstmedewerker van de afdeling Bestrijding
van Dierplagen, de heer C.A. Coertjens.

Schuilplaatsen
In slootkanten is in principe altijd voldoende nestelgelegenheid aanwezig. Vooral in
een wat ruiger begroeide wal vindt de
bruine rat genoeg dekking. Ook als sloten
gebruikt worden als illegale stortplaats
voor tuinafval, puin en grof afval zullen
ratten bij het aantreffen van zo'n plek de
kansen om zich te vestigen niet onbenut
laten.
Het behoeft geen betoog dat op alle
plaatsen binnen de gemeentegrenzen
waar illegaal gestort wordt deze plekken,
alleen al uit het oogpunt van ratwering
gesaneerd moeten worden.
Andere plaatsen waar men ratten aantreft, bevinden zich vaak in de nabijheid

J.P. van Rooijen,
Hoofd Afdeling Ongediertebestrijding
Gemeentereiniging 's-Gravenhage.

Summary

RAT CONTROL IN PUBLIC GARDENS IN
THE HAGUE
In the city of The Hague a rat control problem occurred in green areas. Bait is offered to the rats in bait boxes but most of
these bait boxes get lost or demolished.
Consequently the pest control department of the city developed bait containers
mainly consisting of concrete which are
only accessible to rats and they are guaranteed vandalismproof.

•
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selijke maatstaven in een bepaald jaargetijde slecht toeven is.
Een vestigingsplaats dient aan een drietal
basisvoorwaarden te voldoen:
- er moet voldoende nestelgelegenheid
zijn
- er moet genoeg vocht zijn
- er moet genoeg voedsel zijn om de populatie in stand te houden.
Rat en Muis, 38 (2) 1990

In de natuurlijke slootkanten met een
vaak schitterende plantengroei, wordt het
saneren van nestelgelegenheden niet altijd gewenst geacht. Met name hoge walkanten lenen zich voor vestiging door
bruine ratten, omdat deze soort ·graag
een eindje de wal opkruipt voor hij zijn hol
begint te graven. Dit in tegenstelling tot
de woelrat (holingang op de waterlijn) en
de muskusrat (holingang onder de waterlijn).
Zo zijn er in het vrije veld voldoende
laatsen aan te wijzen waar de bruine rat
zich thuis zal voelen.
Omdat dat vaak aan watervoerende sloten en greppels is, zal het duidelijk zijn
dat in de vochtbehoefte van de bruine rat
op betrekkelijk eenvoudige wijze is voorzien. Het saneren van de vochtbronnen
behoort dan niet tot de mogelijkheden.

NA ENKELE ZACHTE WINTERS
In Rat en Muis 36(3/4) 1988 werd door
P.C.Groebe geschreven dat op meerdere
plaatsen in zijn rayon het overwinteren
door bruine ratten in het vrije veld werd
vastgesteld.
Dat is natuurlijk niet alleen het geval in
zijn rayon. Ook in andere delen van ons
land gebeurt dat. Een bruine rat vestigt
zich ook op plaatsen waar het naar men-

plaats is het overstort van de gemeentelijke riolering, dat meestal in of in de buurt
van de bebouwde kom te vinden is. Wanneer wordt vastgesteld dat ratten vrij de
riolering in en uit kunnen lopen moet worden bekeken of de uitmonding van het
overstort bouwtechnisch zo is aan te passen, dat dit niet meer mogelijk is. In situaties waar regelmatig sprake is van de
vestiging van ratten is dat zeker te overwegen.

rattenholen bij maïsakker.

-

van de uitmonding van rioleringen. Het
kan gaan om de afvoer van nog niet op
de riolering aangesloten huizen of boerderijen. Een andere mogelijke vestigingsRat en Muis, 38 (2) 1990

Schade aan gewas
Als mogelijkheid blijft over om een eventuele voedselbron te saneren. In het voorbeeld van de illegale stortingen of de
riooloverstort behoort dat tot de mogelijkheden. In veel andere omstandigheden is
dat niet mogelijk. Daarbij moet gedacht
worden aan produkten die normaal op
landbouwgronden worden geteeld. Sommige daarvan zijn zeer aantrekkelijk voor
ratten, een aantal andere is dat in mindere mate.
Een voorbeeld daarvan is te vinden in Rat
en Muis 37(2)1989, waarin C.A.Coertjens
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me telt meer mee voor de koeien dan de
calorische waarde van de kolf, is het
oogstverlies hier financieel beschouwd
niet zo groot.
Bij de aanwezigheid van muskusratten is
dat overigens anders, omdat die diersoort
de halm onderaan afknaagt om hem vervolgens mee te slepen naar de slootkant.
Het is de muskusrat meer om het loof te
doen. Hij is een echte planteneter, hoewel
de opname van dierlijk materiaal niet geheel wordt geschuwd.

rattenhol bij maïsakker.

Bij het zaaien komt de maïskorrel slechts
enkele centimeters onder het maaiveld te
liggen. Zonnewarmte en vocht zorgen ervoor dat de korrel ontkiemt. En juist de
jonge kiem wordt door ratten aantrekkelijk
gevonden. Het beeld in het veld is dan
ook, dat op plaatsen waar ratten nestelen
(langs de randen van het maisveld), de
kiemende maiskorrel wordt uitgegraven.
Dit gebeurt soms over grote oppervlakten.
De schade voor de boer bestaat of uit
oogstverlies of het opnieuw moeten inzaaien van het braakliggend stuk land.
Zodra de planten ruim boven de grond
staan, is de aantrekkingskracht voor de
ratten voorbij. Gedurende langere tijd zullen zij andere voedselbronnen in de omgeving aan moeten spreken.

maïsveld met oogstrestanten.

•

verhaalt over schade aan spruiten als
staand gewas. Ratten, gevestigd in de
walkanten, maakten een dagelijks uitstapje het land op en lieten zich de rauwe
spruiten goed smaken.
Andere landbouwprodukten waaraan onder bepaalde omstandigheden in belangrijke mate schade wordt toegebracht zijn
tulpebollen, crocusbollen, suikerbieten en
mais. In zeer beperkte mate (van aantoonbare schade is dan nauwelijks sprake) geldt dat voor voederbieten, aardappelen en verschillende graanprodukten.
Niet alleen staand gewas wordt aangetast, maar ook de restanten van vooral late oogsten worden door ratten gevonden.
Deze resten blijven onder invloed van la42

ge temperaturen lang genoeg in goede
staat om ratten gedurende langere tijd tot
voedsel te dienen.
Maïs
Speciale aandacht verdient het landbouwprodukt mais.
Mais vormt van begin tot eind van de teelt
een zeer aantrekkelijke voedselbron voor
de bruine rat. Het zaad, de jonge plant, de
rijpe kolven en de restanten na de oogst
worden door ratten als voedzame maaltijd opgenomen. Daarom is het waarschijnlijk ook zo, dat bij veel meldingen
over ratten aan slootkanten in het buitengebied, de teelt van mais "centraal" staat.

Rat en Muis, 38 (2) 1990
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Op het moment dat de kolven beginnen
te rijpen, wordt het gewas voor de bruine
rat weer interessant. De ratten zien kans
de halmen in te klimmen, de kolf los te
knabbelen en deze, terug gekeerd op de
begane grond, ter plaatse te nuttigen of
als voorraad mee te slepen naar het hol
waar hij met zijn familie in leeft. Omdat
het de rundveehouder voornamelijk te
doen is om het loof van de plant; het voluRat en Muis, 38 (2) 1990

Na de oogst, de mais wordt in ons land in
belangrijke mate gehakseld, blijven er altijd oogstrestanten op het land achter.
Dat geldt niet alleen voor het loof, maar
ook voor delen van de rijpe kolf. Na het
oogsten van mais voor de rundveehouderij blijft er voldoende voedsel voor de ratten achter om gedurende lange tijd op de
hen zo vertrouwde plekken aanwezig te
blijven.
Een nieuwe, nog niet zoveel in gebruik
zijnde, manier van oogsten van mais is
die voor de varkenshouderij. Hierbij staat
de oogst van de kolf centraal, omdat het
eindprodukt een hoge calorische waarde
moet hebben. Bij deze "korrelmaisoogst"
wordt de halm hoog afgesneden. Er blijft
veel loof op het land achter, zodat meer
schuilplaatsen worden geboden. De indruk bestaat dat bij deze methode meer
oogstverlies optreedt dan bij de hakselmethode. Veel maiskolven kunnen na de
oogst op het land worden aangetroffen;
een nog rijker voedselaanbod dan we al
gewend waren.
In de praktijk betekent dit dat er na de
oogst, die bij mais laat in het jaar plaatsvindt, een geschikte biotoop voor ratten is
geschapen.
Als de voedselbron op het land verdwenen is, zullen ratten andere objecten in
het buitengebied opzoeken.
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Kuilen
Na de oogst (hakselmethode) wordt de
mais ingekuild. Op plaatsen in het veld of
bij de boerderij wordt het produkt op een
hoop gezet. Tractoren rijden heen en
weer over de maishoop om te voorkomen
dat er teveel lucht (zuurstof) tussen de
mais zit. Zuurstof heeft een nadelige invloed op de kwaliteit van het produkt, omdat er na afdekking schimmelvorming op
kan treden. Kwaliteitsvermindering betekent in dit geval produktieverlies.
Als de kuil vol is, wordt deze afgedekt met
plastic en zand. Soms gebruikt men een
fijnmazig gaas om kraaien het stukpikken
van het plastic te beletten.
Bruine ratten trekken zich van welk afdekmateriaal dan ook weinig aan. Het
produkt onder het zeil heeft voor ratten
een grote aantrekkingskracht. Met graagte worden gaten in het afdekmateriaal geknaagd om de maiskuil als belangrijke
voedselbron aan te boren. Overigens, afhankelijk van de hoeveelheid zonnestraling tijdens de groei van de plant, bevat
de maiskorrel een hoger (bij veel zon) of
lager (bij weinig zon) suikergehalte. Enkele tienden van procenten meer suikers,
verhogen de voedzaamheid aanmerkelijk.
De bruine rat nestelt niet in de maiskuil.
Mogelijk wel eens in de zandlaag die als
afdekking wordt gebruikt. Meestal vinden
we de holen echter in de nabije omgeving. Hierbij kan worden gedacht aan de
bedrijfsgebouwen, aan nestelgelegenheid
onder op het erf opgeslagen materiaal of
aan greppels en slootkanten in de directe
omgeving. Ratten willen best een eindje
wandelen van de nestelgelegenheid naar
een voedselbron.

Met de deels veranderde oogstmethode
en de vaststelling dat in zachte winters
ratten meer buiten blijven dan normaal
hebben we, samen met een hoger suikergehalte in de mais na mooie zomers de
ingrediënten gevonden voor de verklaring
van de toename van het aantal schade-
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gevallen dat bij gemeenten wordt gemeld
over bruine ratten bij maiskuilen.
De schade die aan de kuil optreedt, bestaat uit het dagelijks knagen van gaten in
de kunststofafdekking, zodat de bruine
ratten hun voedselbron kunnen bereiken.
Deze vorm van schade is extra nadelig,
omdat tevens zuurstof uit de lucht bij de
kuil komt. Daardoor kan plaatselijk de al
eerder genoemde schimmelvorming optreden. Als de beschadiging niet tijdig
door de boer wordt opgemerkt, kan er
verhoudingsgewijs een grote hoeveelheid
produkt verloren gaan.
Bij voorkeur wekelijkse controle van de
kuil door de boer is nodig om ernstige
problemen door de aanwezigheid van ratten te voorkomen.
Nadat de maiskuil in de winter door de
boer is aangebroken, komt het volgende
probleem om de hoek kijken. Het is namelijk niet zo dat de boer een of twee
keer per dag de mais "per maaltijd" naar
het vee brengt. In de rundveehouderij
wordt de mais voor enkele dagen achtereen in het middenpad van de open loopstal gezet. Dagelijks wordt daar de benodigde hoeveelheid vanaf gehaald en in de
voergoot gebracht.
Het zal duidelijk zijn dat deze permanente
voervoorraad ook wordt gevonden door
bruine ratten die zich in de stal ophouden.
Zij kunnen daar bijvoorbeeld nestelen op
silozolders, boven het plafond van de
melkstal, onder de vloeren en in de mestputten. Vooral als op de mest een wat
droge, dikke korst ligt, vinden ratten daar
ideale schuilplaatsen. Vaak is dat in de
hoeken van de mestkelder het geval.
In die mest zitten overigens ook de nodige maiskorrels. Het is met name het loof
dat door runderen wordt verteerd. De onverteerde met de mest uitgescheiden
maiskorrels worden door de ratten alsnog
als voedselbron benut.

Rat en Muis, 38 (2) 1990
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Bestrijding
Het zal de meeste bestrijders bekend zijn
dat ook mais in gedroogde vorm voor ratten (en muizen) een aantrekkelijk produkt
is. In veevoederbedrijven, varkenshouderijen en pluimveestallen levert de bestrijding soms problemen op als daar gevoerd wordt met produkten waar maisgluten of gemalen mais in verwerkt is.
Als de opname van het lokaas in die gevallen beneden de verwachting blijft, is
het wenselijk om door middel van een
lokaaskeuzeproef vast te stellen welk
middel door de ratten wel wordt opgenomen. De praktijk wijst telkenmale uit dat
zonnepitten (duur in aanschaf, maar tijdwinst door betere opname) goed voldoen.
Ook uitgezet om en in de nabijheid van
de maiskuil invoerbuizen of voerkisten
(zie afbeeldingen) zal het mogelijk blijken
om in die situaties een afdoende bestrijding uit te voeren.

Rat en Muis, 38 (2) 1990

Het toegepaste landbouwkundig systeem
maakt het de bestrijder vaak moeilijk om
de bestrijding snel en volledig uit te voeren. In overleg met de boer moet het echter mogelijk zijn om tot een verantwoorde
oplossing te komen.
Voor de leefwijze en de bestrijding van de
bruine rat wordt verwezen naar Rat en
Muis 37 (2) 1989.
Eens te meer wordt duidelijk dat de bruine rat een cultuurvolger is. Hij volgt onze
cu ltuur en als hem de gelegenheid wordt
geboden, dan zal hij dankbaar gebruik
maken van nestelgelegenheid en aanwezig voedsel.
Hoewel bekend is dat de bedrijfsvoering
mede bepalend is voor het al dan niet
aanwezig zijn van grote aantallen bruine
ratten, is het niet voor de volle honderd
procent te voorkomen dat ratten zich in
en om boerderijen vestigen.
Wel mag van de betrokken boer de nodige medewerking worden gevraagd bij het
saneren van nestelgelegenheid en voedselbronnen als dat in alle redelijkheid gevraagd kan worden.
Ook kan de betrokkene worden gevraagd
om te zorgen voor voldoende voerbuizen
of voerkisten. Van de bestrijder mag worden verwacht dat de aanwezige rattenpopulatie op vakbekwame manier door hem
wordt bestreden.
Mocht de uitvoering van de bestrijding

voerbuis.
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aanleiding geven tot het stellen van vragen, informeer dan bij onze Afdeling. In
voorkomende gevallen kan een buitendienstmedewerker ter plaatse nader adviseren, waarbij de diverse aspecten van
de bestrijding kunnen worden beoordeeld.
A.D. Bode
buitendienstmedewerker Afdeling
Bestrijding van Dierplagen

1
Summary

en vervoer een tolerantietraject van -40 •
tot +70 • C, waarbij een goede werking
onder gebruiksomstandigheden gegarandeerd wordt.
Deze normen bieden goede uitgangspunten voor fysische bestrijding in aanvulling
op een bestrijding met chemische middelen in de betrokken ruimten.
Voorzichtigheid is geboden bij koudebehandeling. Wanneer apparatuur, die in b.v.
een vriescel behandeld is, naar de omgevingstemperatuur wordt teruggebracht
kan condensvorming optreden. Vooral bij
apparatuur met mechanische systemen,
zoals in videorecorders, kan dan blijvende schade optreden. Deze schade kan
worden voorkomen door behandeling in
b.v. een luchtdicht afgesloten plastic zak,
bij voorkeur onder vacuüm of met een
droogmiddel (b.v. silicagel).

AT THE END OF SOME MILD WINTERS
Rat control in the countryside has to be
undertaken with more care because of
the mild winters of recent years resulting
in increased populations.
The countryside provides ample hiding
places for the Norway rat. Especially maize crops are at risk. After the harvest the
maize is kept in pits in the surroundings
of the farm. Rats trace these pits eliminating the competition for food du ring the
winter.
Rat control is possible in these situations
when an attractive bait based on sunflower seeds is used.

BESTRIJDING VAN INSEKTEN
IN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

•

Een relatief onbekende maar niet onbelangrijke schuilgelegenheid voor insekten
is elektronische apparatuur. Vooral in apparatuur die langdurig in bedrijf is, zoals
radio's, televisies, video-recorders en personal computers, heerst vaak een verhoogde temperatuur die dus zeer geschikt is voor tropische mieren, kakkerlakken en ovenvisjes.
De kans bestaat dat deze schuilplaatsen
tijdens bestrijdingsacties worden overgeslagen. Dit kan het gevolg zijn van het feit
dat men niet weet of de gevoelige apparatuur wel bestand is tegen behandeling
met middelen op waterbasis of op basis
van organische oplosmiddelen. Problemen kunnen gemakkelijk ontstaan wanneer de omgeving van de apparatuur
wordt behandeld met bestrijdingsmiddelen met een relatief korte residuele werking.
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De redactie van dit blad houdt zich aanbevolen voor praktijkervaringen.
A.C.M. Weijman.

Summary

INSECT CONTROL IN ELECTRONIC DEVICES
Electronic divices such as radio and television sets can act as hiding places tor insects like cockroaches. A simple method
of insect control in these instances is cold
or heat treatment. Generally electronic divices can tolerate a temperature range of
-4o•c to +7o •c.

UIT DE BUITENDIENST
Uw hond een rattenvanger?

Fysische bestrijding door warmte- of
koudebehandeling van elektronische apparatuur is in principe mogelijk. De bestrijdingstechnicus zou echter kunnen
gaan twijfelen in verband met mogelijke
schade aan de apparatuur.
Volgens recente informatie van het Centrum voor Fabricage Technieken (CFT)
van een fabriek van electronische apparatuur vereisen de produktienormen voor
elektronische apparatuur tijdens opslag
Rat en Muis, 38 (2) 1990
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Er zijn mensen die beweren dat hun hond
een goede rattenvanger is. Vaak hoor je
ook zeggen dat "daar waar honden zijn,
geen ratten voorkomen".
Het tegendeel is echter waar. Meer dan
eens vindt de beroepsmatige rattenbestrijder rattenholen in de omgeving van
hondehokken. Soms gaat dat zelfs zo ver,
dat onder het plankier waar de hond op
ligt te slapen, de ratten ongestoord in de
grond nestelen. En waar is het dan warmer dan precies onder de plek waar de
hond ligt? Een betere isolatie"deken" kun
je je als rat bijna niet wensen.
Uiteraard zijn er onder de verschillende
honderassen wel echte jagers te vinden.
Deze worden vaak gebruikt bij de bestrijding van mollen en soms bij de bestrijding
van muskusratten. De meest bekende zijn
zonder twijfel de fox terriër en de Jack
Rat en Muis, 38 (2) 1990

Russel terriër. Zij moeten het vak dan wel
geleerd hebben van hun moeder of van
hun baas.
Dat ratten regelmatig kans zien om geen
slapende honden wakker te maken, wordt
door de ongediertebestrijder vastgesteld
in al die gevallen waar hij de bruine rat
moet bestrijden in situaties waar ook een
hond aanwezig is.
Een extreem geval van deze combinatie
deed zich onlangs in mijn rayon voor.
In een voormalige grasdrogerij vestigde
zich een alleenstaande dame, die in haar
vorige woonstee een keurige kennel met
enkele tientallen honden beheerde. Omdat zij haar honden meer ruimte wilde
bieden, werd deze lokatie verlaten en
werden de gebouwen van de grasdrogerij, met daar omheen een ruim erf, betrokken.
Het terrein is door vier sloten omgeven.
Via een oprit kon het terrein worden be47
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