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
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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.
46

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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treden. Aan de overzijde van de weg
waaraan het complex ligt, loopt een kanaal.
Nu was het zo, dat veel mensen die hun
hond kwijt moesten, het adres aan het kanaal wisten te vinden. Alle aangeboden
honden werden liefdevol opgevangen in
het gebouw en in enkele gebrekkige onderkomens zoals bestelbusjes en oude
caravans.
En, u begrijpt het al, veel honden moeten
ook veel eten. Het reguliere voedsel in de
vorm van brokken vormde een te grote
belasting voor de portemonnee van de eigenares. Veel betalende klanten had zij
kennelijk niet. Voor de ongeveer 200 honden die na verloop van tijd aanwezig waren, werd volop gebruik gemaakt van bij
restaurants overgebleven voedsel. Dit
standaard menu werd door de honden dagelijks verorberd. Maar ook zij aten niet
iedere dag hun bordje leeg, omdat het
aanbod groot was. En u raadt het al, 's
nachts ligt het voedsel er voor de ratten.
Regelmatig kwamen bij de gemeente dan
ook meldingen binnen van voorbijgangers die ratten op en rond het erf zagen
lopen.
Een (on-)hebbelijkheid van de kennelbezitster was, dat zij niemand op haar terrein toeliet. En ook al zou dat toch lukken,
dan is het nog de vraag of een of meerdere honden de bezoeker de toegang
niet zouden beletten.
Met andere woorden, een rattenbestrijder
kwam het terrein niet op en aan het uitvoeren van een bestrijding van ratten
werd door de betrokkene geen medewerking verleend. Gelukkig was het complex
op aanzienlijke afstand van andere bebouwing gelegen, zodat klachten van buren niet werden ontvangen.
Er werd regelmatig overlegd tussen verschillende diensten om tot een oplossing
voor deze onhoudbare situatie te komen.
Echter, voordat deze werd gevonden gebeurde er iets waardoor oplossing voor
de problemen in zicht kwam. Op een
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Een voorzichtige berekening leert ons
dat, naast de 200 honden en enig ander
kleinvee, ongeveer 700 ratten het terrein
bevolkt hebben.
Uw hond een rattenvanger?
Deze les leert ons in elk geval dat dat niet
altijd opgaat.
AD.Bode
buitendienstmedewerker Afdeling
Bestrijding van Dierplagen

Summary

IS YOUR DOG A RAT CATCHER?
When a kennel with 200 dogs was evacuated, more than 700 dead rats were
found alter a deratization. Some dogs
catch rats bul this example shows us that
not all dogs do so.

MONSTERS OPSTUREN
nacht verhuisde mevrouw de kennel met
al haar bewoners naar elders.
Dat was voor de betrokken gemeente het
sein om een grote schoonmaakactie te
starten.
In zeer korte tijd werd ca. 700 m 3 vuil afgevoerd. Tijdens deze grote schoonmaak
konden ongeveer 100 bruine ratten worden gedood. Een vakbekwame terriër was
niet bij de hand. Geconstateerd werd dat
ratten zich overal in het gebouw en in alle slootkanten hadden gevestigd.
Onmiddellijk werd ook op een groot aantal plaatsen lokaas uitgezet, bestaande uit
gepunte haver, bereid met verse slaolie
en gemengd met warfarin poederconcentraat 0,5%. In totaal bedroeg dat ca. 77 kg
lokaas.
In 1,5 week tijd is hiervan naar schatting
65 kg opgenomen.
"Omgerekend" moet dat door 250 - 450
bruine ratten zijn gebeurd. Hierbij is uitgegaan van een gemiddelde opname van
30 - 50 gram lokaas per dag en de aanname dat bruine ratten ca. vier dagen
achtereen van het lokaas op moeten nemen om er dood aan te gaan.
Tijdens de ontruiming zouden er overigens nog zeker honderd ratten aan de
haal zijn gegaan.
Rat en Muis, 38 (2) 1990

-

Dagelijks komen er heel wat inzendingen
bij de Afdeling Bestrijding van Dierplagen
binnen van uiteenlopende vorm en inhoud. Het komt nogal eens voor dat de afzender moet worden teleurgesteld, omdat
niet verteld kan worden waar het om ging.
De inhoud was dan blijkbaar "aan de
wandel" gegaan.
Van sommige op het oog stevige kunststof filmverpakkingsdoosjes wipt het deksel er gemakkelijk af. Vooral als de verpakking uit een dunne envelop bestaat
gebeurtdatnogaleens. Hetdekselzou
dus met plakband moeten worden vastgeplakt.
Overigens scheuren enveloppen nogal
eens als er een doosje in wordt gestopt.
Lucifersdoosjes waar iets zwaars op terecht komt "piepen open" als ze worden
ingedrukt. Ook deze met plakband dichtmaken.
Als er in bovengenoemde gevallen levende beestjes in zaten wandelen deze soms
tot schrik van de dames van de administratie er dan alsnog uit.

ren tijdens de verzending vaak worden
platgedrukt en niet meer kunnen worden
gedetermineerd.

Doe insekten of mijten niet los in een enve lop. Als de envelop kapot gaat, zijn levende beestjes snel daaruit verdwenen.
Een veel belangrijker punt is, dat de die-

omdat de pootjes, voelsprieten en andere
uitsteeksels dan rommelig door elkaar
zijn gaan zitten en de lijm een goede
waarneming onmogelijk maakt.

Rat en Muis, 38 (2) 1990

Mijten en insekten worden ook onherkenbaar als er plakband overheen is geplakt,
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