BESTRIJDING VAN DE ZWARTE RAT
Voorplaat:
Zwarte rat (Rattus rattus 1..) .-rn � '11 f "zekeren".

(Rattus rattus L.)
(andere namen: blauwe rat, huisrat, zolderrat, dakrat, scheepsrat)

Uiterlijk en leefwijze
De zwarte rat is een slank dier met een vrij spitse snuit, grote kraalachtige ogen en grote oren. De
lange nogal dunne staart is langer dan het lichaam. Zowel rug als buik zijn meestal blauwgrijs tot
zwart gekleurd. De soort die een bruingrijze rug en lichte buikkleur heeft, wordt Alexandrijnse
rat genoemd. De grootte van de zwarte rat varieert van 14-23 cm (de staart van 17-25 cm).
Aan voor- en achterpoten zitten vijf tenen; de achterpoten zijn het grootste en zijn 3 à 4 cm lang.
Het dier springt en klimt uitstekend en leeft meestal op zolder of onder het dak. In de tropen
leeft de zwarte rat ook in bomen. Hij graaft geen holen in de grond. In Nederland is het een echt
"huis"-dier, dat zelden buiten komt en zich nooit vrijwillig in het water zal begeven. Het voelt
zich beter thuis op droge plaatsen: vlieringen, zolders, schuren, stallen, pakhuizen, schepen,
havenemplacementen.

Overname van artikelen of gedeelten daarvan slechts na toestemming van de redactie.

Indien een zwarte rat en een bruine rat in eenzelfde gebouw huizen, vindt men de zwarte rat
meestal op de bovenste verdiepingen en de bruine rat beneden en in de kelder. De zwarte rat
komt in het zuidoosten van de provincie Noord-Brabant voor, vnl. in agrarische bedrijven.
Voorts worden ze waargenomen in havengebieden en incidenteel op andere plaatsen in
Nederland, waar ze waarschijnlijk met transporten zijn terechtgekomen.
De zwarte rat heeft een uitgesproken voorkeur voor granen en meel.
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Sporen

De aanwezigheid van zwarte ratten kan meestal worden geconstateerd aan de hand van
uitwerpselen, voetsporen, knaag- en veegsporen. De uitwerpselen liggen meestal verspreid; de
keutels zijn donker gekleurd, krom en spoelvormig met spitse uiteinden, ca. 10 mm lang en 2- 3
mm dik. Alhoewel de zwarte rat geen holen graaft, vindt men op zolder wel gaten in dakbalken
en zolderbetimmeringen die door het dier zijn uitgeknaagd. De zwarte rat heeft vaste looppaden
die duidelijk herkenbaar zijn aan de veegsporen.
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Schade en gevaar

Door zijn voorkeur voor plantaardig voedsel wordt in graanpakhuizen en op graanzolders de
meeste schade veroorzaakt door het consumeren en verontreinigen van de opgeslagen
voorraden; ook vernielen van emballage en knagen aan dakbalken, vloerdelen, betimmeringen,
enz. Ook in woningen en bedrijfsgebouwen (schuren, e.d.) kan knaagschade voorkomen. Vooral
als veel voed sel aanwezig is, gaat er ook van verloren door de neiging tot hamsteren van de
zwarte rat.
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De zwarte rat is als "pestrat" bekend. De pest is een ziekte veroorzaakt door een bacil, die door
de rattenvlo (Xenopsylla cheopsis Rothschild) afkomstig van een pestzieke rat door middel van
een "proefbeet" in het lichaam van het slachtoffer wordt gebracht. Een aan de pest gestorven rat
wordt verlaten door de vlooien; zij zoeken een nieuwe gastheer. Gewoonlijk is dat weer een
zwarte rat, doch het kan ook tijdelijk een ander dier (bruine rat) of de mens zijn.
In Europa treedt de pest niet meer op, doch uit andere delen van de wereld wordt er nog wel
melding van gemaakt. Zeeschepen moeten halfjaarlijks geïnspecteerd worden op de
aanwezigheid van ratten aan boord.
De op zeeschepen en in zeehavengebieden aangetroffen dode ratten dienen onderzocht te
worden op pestbacillen.

Territoriumgedrag

Als een ratten paar zich gaat vestigen, zet het een zeker jachtterrein af, waarin geen soortgenoten
van een andere kolonie (en andere voedselconcurrenten) wordt geduld. Dit jachtterrein
(territorium) moet het benodigde voedsel voor de bezitters opleveren. Doordat er spoedig
nakomelingen verschijnen wordt het aanwezige voedsel of het aantal schuilplaatsen in het
territorium spoedig onvoldoende voor de familie. Hierin wordt voorzien door emigratie en door
vergroting van het jachtterrein, zo nodig ten koste van dat van naburige rattenkolonies. Wordt
een rattenfamilie verdelgd door de mens, dan komt er een jachtterrein vrij dat, afhankelijk van
de rattenstand in de omgeving, na kortere of langere tijd weer bezet wordt door andere families.
Het is dus noodzakelijk ook de naburige ruimten en percelen te controleren op het voorkomen
van ratten en ook daar zonodig een verdelgingsactie uit te voeren.
In het territorium ontstaan vaste looppaden, die de ratten blijven gebruiken en waarvan zij zo
min mogelijk afwijken. De rattenpaden zijn kenbaar aan de "veegsporen", die ontstaan doordat
de ratten met vuile poten, staart en vacht (buiksmeer) steeds langs dezelfde plaatsen komen.

BESTRIJDING

Omdat de dieren na opname van acute giften een pijnlijke dood sterven, kunnen de
overblijvende exemplaren dit met het eten van het vergiftigde voedsel in verband brengen.
Daardoor treedt aasschuwheid op en wordt er van het lokaas niets meer opgenomen, zodat niet
alle ratten worden uitgeroeid. Afdoend resultaat kan worden verkregen met de hierna genoemde
vergiften.
b. Anti-coagulantia

Deze bestrijdingsmiddelen hebben bewezen, bij een juiste toepassing de volledige uitroeiing van
een rattenpopulatie te kunnen bewerkstelligen.
De werkzaamheid van de actieve stof berust op het verminderen en teniet doen van het stollend
vermogen van het bloed. De vaatwanden van de bloedvaten worden poreus, het bloed wordt
"dunner" en het slachtoffer krijgt inwendige bloedingen. Dit proces gaat bijna onmerkbaar; na
een aantal dagen sterft het dier aan inwendige bloedingen.
Bij de bruine rat duurt het proces gemiddeld 3-4 dagen, doch bij de zwarte rat gemiddeld
7- 10 dagen. Gebleken is dat ratten of muizen bij de toepassing van anti-bloedstollende
middelen geen direct verband kunnen leggen tussen het eten van het lokaas en het ziek worden
daarvan. Het achterwege blijven van aasschuwheid blijkt dááruit, dat ook reeds zieke dieren van
het lokaas blijven opnemen.
Er zijn vele merken bestrijdingsmiddelen op basis van anti-coagulanten in de handel , welke één
van de volgende werkzame stoffen kunnen bevatten: warfarin, cumatetralyl, pyranocumarine,
chloorfacinon en difenacoum; de laatste twee middelen hebben een sterkere werking dan
eerstgenoemde preparaten en het gebruik ervan bij de bestrijding van de zwarte rat wordt dan
ook geadviseerd (snellere opname van de dodelijke dosis verkleint de kans op opname va n
alternatief voedsel en het veroorzaken van minder gevoeligheid t.a.v. het toegepaste middel).
Deze bestrijdingsmiddelen (uiteraard voorzien van een toelatingsnummer), zijn uitsluitend
toegelaten voor de bestrijding van bruine en zwarte ratten en huismuizen. De op het etiket
vermelde wettelij_ke gebruiksvoorschriften, gebruiksaanwijzingen en voorzorgsmaatregelen
dienen nauwkeurig te worden opgevolgd. Het verstrekken van zakjes zelf aangemaakt lokaas
aan derden is ingevolge de Bestrijdingsmiddelenwet niet toegestaan; de bestrijding van met
name de zwarte rat is een zaak voor deskundigen.
Vakkundigheid vereist

Voor de bestrijding van ratten of muizen is het noodzakelijk in de hiergenoemde volgorde
maatregelen te nemen ter verdelging en ter wering van de dieren. Het is noodzakelijk te beginnen
met de verdelgingsactie, omdat anders door de onrust als gevolg van de uitvoering van
weringsmaatregelen, de ratten of muizen tijdelijk worden verdreven of niets van het uitgezette
lokaas opnemen. De na de verdelgingsactie te nemen maatregelen ter wering moeten dienen om
te verhinderen, dat de dieren in het door de verdelging vrijgekomen territorium kunnen
terugkeren.

I. Verdelging
Bestrijdingsmiddelen

a. Acute giften
De rattenvergiften die thans nog in de handel zijn en die onmiddellijk of binnen zeer korte tijd de
dood veroorzaken, worden om esthetische en praktische redenen niet meer geadviseerd.
Bovendien is het vergiftigingsgevaar voor mensen en andere dieren veel groter dan bij langzaam
werkende vergiften.
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De uitleg van rattenbestrijdingsmiddelen dient te geschieden door een deskundige ongediertebestrijder, omdat kennis is vereist omtrent de bestrijdingsmiddelen en de werking daarvan.
Voorts is de plaats waar het lokaas moet worden uitgelegd van belang. Daarvoor is kennis van
de l~venswijze van de zwarte rat e~_praktijkervaring vereist. De bestrijder dient ook op de hoogte
te Zijn van eventueel noodzakelijk te nemen maatregelen ter wering van de ratten. Louter
verdelging is niet voldoende; als de dieren terug kunnen komen, blijft het probleem bestaan.
Kant en klaar, of zelf mengen

Vete bestrijdingsmiddelen zijn verkrijgbaar in gerede vorm, d.w.z. dat deze door de fabrikant
tevoren in de voorgeschreven verhouding zijn gemengd met het lokaas (tarwe, haver,
havervlokken, etc.). Het voordeel daarvan is, dat door de gebruiker geen vergissingen kunnen
worden gemaakt met het mengen. Tevens behoeft geen tijd te worden gebruikt voor het mengen
van het lokmiddel. Lokaas met de actieve stof difenacoum (Ratak) is alleen in gerede vorm
verkrijgbaar.
Een nadeel van kant-en-klaar lokaas is de kostprijs, die hoger ligt dan wanneer men zelf
mengt; een ander nadeel is het minder aantrekkelijk worden naarmate het kant-en-klare
lokaas ouder is. Gebleken is in gevallen waar met kant-en-klaar lokaas geen goede resultaten
werden verkregen, dat na een hernieuwde actie met vers lokaas wèl succes geboekt werd.

7

Zelf mengen van het bestrijdingsmiddel geeft kostenbesparing, èn_ wat veel belangrijke~ is, de
bestrijder heeft altijd de beschikking over vers lokaas. De beste WIJZe van mengen geschiedt m
een afsluitbare mengtrommel (eigen fabrikaat of model betonmolen), waarbij het gebruik van
handschoenen en een stofmasker is aan te bevelen. Het is van belang de juiste mengverhouding
aan te houden: 40 kg vers gepelde haver, 1 liter chloorfacinon concentraat (Caïd vloeibaar), 400
gram poedersuiker (lees altijd het etiket waarop de gebruiksaanwijzing staat!), (chloorfacinon
bij zwarte ratten, daar dit sneller werkt dan warfarin).
Lokazen

In verreweg de meeste gevallen zal haver als lokaas voldoen. Men gebruike bij mengen met
vloeibare concentraten daarvoor altijd Ie kwaliteit, stofvrije vers gepelde haver. Wordt geen
resultaat verkregen, dan is meestal de oorzaak de aanwezigheid van ander voedsel, dat
aantrekkelijker is. In zo'n geval kan worden overgegaan op gebruik van een ander lokaas of men
kan door middel van Iokaaskeuzeproeven trachten uit te vinden welk lokaas het beste kan
worden aangewend. Daartoe legt men verschillende soorten onvergiftigd voedsel uit en
controleert aan welk voedsel de ratten de voorkeur geven. Als keuzevoedsel kan bijvoorbeeld
worden geëxperimenteerd met kuikenzaad, biggenkorrels, gebroken mais, zoete appels, etc. Het
lokaas moet altijd aantrekkelijker zijn dan het voedsel dat mogelijk aanwezig is.
Bij de controle van uitgezet lokaas moet rekening worden gehouden met het volgende: hele
maiskorrels of andere grote stukken lokaas worden veelal versleept, zonder dat dit genuttigd
wordt, zodat het lijkt alsof er van het lokaas gegeten is.
Uitleg

Het uitleggen van lokaas kan het beste plaatsvinden op of nabij de looppaden en zo dicht
mogelijk bij de schuilplaatsen, dus voor de zwarte rat hoog gelegen. Het is mogelijk, dat ~r
door de dieren de eerste paar dagen niet van het lokaas wordt gegeten, vooral als gebruik
word t gemaakt van zg. rattenkisten omdat dit een voor hen onbekend element vormt waaraan
ze eerst nog moeten wennen. Het lokaas moet in ruime mate worden.uitgelegd, zodat de ratten
er zich gedurende een aantal dagen ruimschoots aan te goed kunnen doen en niet onderling
behoeven te vechten. Zijn er op een bepaald object een groot aantal ratten aanwezig, dan is
het zeer waarschijnlijk dat het om een paar families gaat. Het lokaas dient altijd op ruim
voldoende plaatsen te worden uitgezet.
Vervolgens dient binnen twee dagen te worden gecontroleerd of het lokaas wordt opgenomen
door de ratten en daarna waar nodig steeds ruimschoots te worden ververst totdat wordt
geconstateerd dat geen opname meer plaatsvindt; waar de helft of meer is opgenomen, verversen
tot 2 keer de oorspronkelijke hoeveelheid; geen vers lokaas uitzetten op het oude lokaas, maar
dit eerst verwijderen.
De hoeveelheid uit te leggen lokaas moet voor alle aanwezige dieren ruim voldoende zijn,
waarbij men rekening kan houden met het feit dat een zwarte rat ca. 30 gram per dag eet..
Na afloop van de verdelgingsactie het overgebleven lokaas opruimen, evenals de dode ratten die
mogelijk worden aangetroffen (de meeste dode ratten zullen niet te vinden zijn, daar de dieren
hun schuilplaatsen zullen opzoeken). De dode ratten kunnen een gevaar opleveren vo~~ honden
of katten en andere dieren die de ratten als prooidier beschouwen. Voorts kunnen ZIJ msekten
aanlokken, die zich met de overblijfselen voeden.

Geen of zeer weinig zieke of dode ratten worden aangetroffen. Een nauwkeurige diagnose,
desgewenst in samenwerking met onze afdeling, wijst uit dat men met zwarte ratten heeft te
maken. Een snelle overschakeling op het gebruik van chloorfacinon of difenacoum is dan
gewenst."
Als mogelijke oorzaak van een gering of in het geheel geen resultaat van een bestrijding van
zwarte ratten met behulp van middelen op basis van warfarin kan worden aangemerkt, dat de
dieren. die er toch al minder gevoelig voor zijn, gedurende een te lange periode te weinig lokaas
hebben opgenomen, aangezien er ander voedsel in ruime mate aanwezig was.
Voorzichtigheid geboden

Het vergiftigde lokaas moet altijd zo worden uitgelegd, dat het buiten bereik blijft van kinderen,
huisdieren en vee. Het is nl. op den duur dodelijk voor alle warmbloedige wezens. Gebruik
indien de situatie dit vereist voerkistjes of andere beschermende methoden. Ratten , ziek of
gestorven door anti-coagulanten, zijn giftig voor andere dieren die ratten vreten. Vooral varkens
zijn zeer gevoelig voor deze vergiften. De consumptie van een enkele rat zal geen direct gevaar
opleveren, wel die van meer vergiftigde ratten. Geadviseerd moet worden vooral katten
tijdens de verdelgingsactie zo royaal mogelijk te voeren met eiwitrijke spijs (vlees, vis, melk,
etc.), zodat zij geen behoefte hebben dode of zieke ratten op te eten.
Als het vergiftigde lokaas ondanks veiligheidsmaatregelen toch in een verkeerde maag is
terechtgekomen, dient men onmiddellijk de dierenarts dan wel de dokter te waarschuwen en
hem mee te delen dat het om de opname van een anti-coagulant gaat. Het toe te passen tegengif is
vitamine K, dat echter alleen mag worden toegediend door de arts.
Een waarschuwing in het algemeen voor bestrijders die met anti-bloedstollende middelen
(cumarine-preparaten) omgaan: komt u bij een dokter, tandarts, chirurg of andere specialist en
bestaat daarbij de kans op een ingreep (hoe klein ook), waarbij een bloeding kan ontstaan, dan is
het noodzakelijk de betreffende geneesheer te wijzen op het feit, dat door U met anti-bloedstollende middelen wordt gewerkt.

/

Chloorfacinon en difenacoum

Een actie ter bestrijding van ratten, ingezet tegen wat men aanvankelijk dacht bruine ratten te
zijn, kan het volgende beeld vertonen: ,,In voldoende mate wordt lokaas uitgezet, dat met
tussenpozen van 2 dagen wordt gecontroleerd en waar nodig wordt ververst of in hoeveelheid
verdubbeld. De opname is zeer goed gedurende een aantal weken.
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Rattenvoerkist
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De meest veilige methode is het gebruik van een voer kist waarvan een voorbeeld in een tekening
is uitgewerkt. Bij voorkeur dient deze te worden gemaakt van oud, ongeverfd hout. Het deksel
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van een rattenvoerkist kan worden voorzien van het opschrift "Rattenvergif", terwijl
desgewenst een hangslot kan worden aangebracht zodat kinderen het deksel niet kunnen
openen.
N.B.: lokaas blijft stofnij en de dieren kunnen ongestoord eten!

II. Wering
Verdelging zonder meer zal niet het gewenste resultaat opleveren, zolang de ratten of muizen de
gelegenheid hebben weer terug te keren. De resultaten van een actie kunnen blijvend worden
gemaakt door het nemen van ratwerende maatregelen.
Bij gebouwen en bouwsels dient te worden gezorgd, dat er voor ratten en muizen geen toegang
van buiten naar binnen mogelijk is. Maak alle mogelijke toegangen dicht: gaten in de deuren en
muren (met blikbeslag en metselen met sneldrogend cement), doorvoeropeningen van leidingen,
gebroken kelderramen, ventilatieopeningen (vernauwen tot 0,5 cm).
Bomen en klimplanten langs muren op 60 cm van ramen en dak snoeien. Nooit rommel of
stapels buiten tegen schuur, kippen- of varkenshok.
Binnenshuis dienen gaten te worden gedicht met sneldrogend cement (vochtig langzaamdrogend cement wordt door ratten gedurende de nacht weer weggeknaagd), zo nodig versterkt
met een stalen plaat. Bij het in ontvangst nemen van partijen goederen is een inspectie op de
aanwezigheid van ongedierte te adviseren.
Geen voedsel!
Alles dient in het werk te worden gesteld om het aanbod van voedsel tegen te gaan; zolang er
voor de ratten aantrekkelijk voedsel te vinden is, zal het door de bestrijder uitgelegde lokaas
vaak onaangeroerd blijven.
Bij vee- en pluimveebedrijven geldt dat voerresten vóór de avond zo grondig mogelijk worden
opgeruimd.

DIFENACOUM
Naast de alom bekende anticoagulanten, zoals warfarin en ehloorfaeinon, is er in ons land een
nieuwe werkzame stof toegelaten ter bestrijding van bruine- en zwarte ratten en huismuizen in
gebouwen.
Deze nieuwe actieve stof heeft de naam difenacoum en is toegelaten onder de naam Ra tak (Toel.
nr. 7224N). Problemen met de bestrijding van huismuizen ontstaan in een enkel geval door
resistentie tegen warfarin; doch in vele gevallen bestaan de problemen uit een mindere
gevoeligheid voor warfarin, waarschijnlijk het resultaat van een ondeskundige bestrijding in de
afgelopen jaren. In dergelijke gevallen kan worden vastgesteld, dat de muizen gedurende lange
tijd, te weinig lokaas aangeboden hebben gekregen en tevens ander aantrekkelijker onvergiftigd
voedsel voor hen bereikbaar was, zodat de beginwerking van warfarin teniet werd gedaan.
Ratak
Sedert 8 februari j.l. heeft I. C. l. Rotterdam toelating (no. 7224N) verkregen voor het middel
"Ratak" op basis van 0,005% difenacoum. Uit door ons uitgevoerde praktijkproeven is
gebleken, dat deze anticoagulant een snellere dodende werking bij huismuizen en zwarte ratten
heeft dan warfarin,
Wettelijk Gebruiksvoorschrift
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van zwarte en bruine ratten en
huismuizen voor toepassing in ruimten, met dien verstande, dat het middel moet worden
uitgelegd in speciaal hiervoor bestemde, aan de bovenzijde afgesloten voerbakjes (Redactie: de
bekende ratten- of muizenkisten).
Afdeling Bestrijding van Ongedierte

Looppoedcrs

Voorheen werd binnenshuis op droge plaatsen gebruik gemaakt van zg. looppoedcrs. Op vochtige en stoffige plaatsen is het
effect belangrijk minder. daar het poeder dan gaal klonteren en dus niet meer hecht. Wegens het gevaar aan hel gebruik
gebonden. wordt dil door onze afdeling niet meer geadviseerd.
Het poeder moet behalve aan de poten. ook aan de vacht van het dier hechten (bij het toiletteren wordt het afgelikt en
zodoende krijgt de ral het gi(binnen), zodat men het vrij dik moet strooien (1 à 2 mm), hetgeen de toepassing van deze
methode zeer kostbaar maakt. Het poeder wordt uitgelopen en daardoor verspreid; ook kan het verstuiven door wind of

tocht. Vooral in of nabij varkenshokken, doch ook op andere plaatsen brengt dit grote risico's met zich mee.

Contact opnemen
Heeft men met de hierboven beschreven methode van bestrijding met anti-coagulantia niet het
gewenste resultaat of is men van mening dat met acute giften zou moeten worden gewerkt, dan
wordt dringend aangeraden contact op te nemen met de Afdeling Bestrijding van Ongedierte te
Wageningen (08370-19061 ).

De afdeling
Bestrijding van Ongedierte

Bestrijding
van bruine rat
... waarom nu juist de br~nettes? ...

Trouw, JO januari 1978.
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