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? ...
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