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Resultaten
De opname bedroeg gedurende de laatste 48 uur van de gewenningsperiode gemiddeld 11 ,2 gram per dier per dag.
De opname van de beproefde produkten
bedroeg gemiddeld 13,6 gram per dier
per dag. De bruine ratten aten tijdens de
proef gemiddeld 12,4 gram onvergiftigde
gepunte haver en 1,2 gram van het met
warfarinpoeder aangemaakte lokaas. Dat
is respectievelijk 91,2% gewone haver tegen 8,8% vergiftigde haver.
Uit deze proef bleek dus dat de ratten
een zeer sterke voorkeur hadden voor de
onvergiftigde gepunte haver boven het
met warfarinpoeder aangemaakte lokaas.
Dit was een niet verwachte uitslag en het
vermoeden rees dat de voor het aanmaken van het lokaas gebruikte zonnebloemolie het lokaas onaantrekkelijk had
gemaakt. Daarom werd besloten de proef
opnieuw in te zetten met verse zonnebloemolie.
Een maand later werd de proef op identieke .wijze ingezet met dieren van ongeveer dezelfde leeftijd en hetzelfde gewicht.
Tweede proef

De dieren die bij deze proef werden ingezet hadden een grotere voedselopname
tijdens de gewenningsperiode dan bij de
vorige proef. Deze bedroeg 15,4 gram per
dier per dag.
Ook de opname van de beproefde produkten was per dier per dag hoger en bedroeg gemiddeld 15,9 gram. De bruine
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ratten namen gemiddeld 7,8 g onvergiftigde gepunte haver en 8,1 gram van het
warfarin/haver lokaas. Dat komt neer op
respectievelijk 48,9% gewone haver en
51 ,1% vergiftigde haver.
Uit deze tweede lokaaskeuzeproef is dus
gebleken, dat bruine ratten gepunte haver
gemengd met het betreffende warfarinpoeder even goed opnemen als onvergiftigde gepunte haver.

Voor diensten en instellingen, die aan inwoners van een gemeente of aan bedrijven adviezen geven over de wering en
bestrijding van bepaalde insektensoorten
en daartoe bv. fotokopieën van de door
onze Afdeling opgestelde informatiefolders aan betrokkene(n) verstrekken, volgt
hieronder een overzicht van de meest recente folders. Tegen de verstrekking van
kopieën van deze informatiefolders aan
derden bestaat onzerzijds geen bezwaar.
Uiteraard gebeurt dit bij voorkeur naar
aanleiding van een determinatie door een
ervaren waarnemer, die betrokken is bij
de bestrijding van dierplagen.
Om u in de gelegenheid te stellen de adviezen "up-to-date" te houden kunt u de
folders bij onze Afdeling bestellen.

De uitvoering van het onderzoek werd
verricht door biotechnicus A.E. Brink in
samenwerking met ir. J.T. de Jonge.
Zonneklaar
Nadat de eerste proef als het ware was
mislukt, bleek bij herhaling onder gelijke
omstandigheden, dat het verschil werd
veroorzaakt door gebruik van niet verse
zonnebloemolie. Aan het etiket van een
fles olie kunt u zien tot welke datum ze in
gesloten toestand houdbaar is. Als de fles
eenmaal is geopend, dan zal de bewaartijd ca. 2 à 3 maanden kunnen zijn, voordat de olie merkbaar gaat oxyderen. Aangeraden wordt de fles koel en donker te
bewaren.
Bij het eerste onderzoek was met een
reukproef aan de olie geen bederf geconstateerd; er kon met menselijke zintuigen
geen veroudering of ranzigheid worden
vastgesteld. De ratten bleken een zeer
gevoelige neus te hebben en het bederf
wel te kunnen constateren. Hun voorkeur
voor verse kost is daarmee weer eens
overduidelijk gebleken!
Afdeling Bestrijding van Dierplagen.
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Bestelnummer

Datum

Naam (Latijn)

Naam (Nederlands)

HIMH/ BD- 1.02
HIMH/ BD- 1.03
HIMH/ BD-1 .04
HIMH/ BD-1 .06
HIMH/ BD-1 .07
HIMH/ BD- 1.08
HIMH/ BD-1 .09P
HIMH/ BD-1 .1 0
HIMH/ BO-1.41
HIMH-BD-1 .42
HIMH-BD-1.43
HIMH/ BD-1 .44
HIMH/ BO- 1.71
HIMH/ BD- 1.74

april'86
april'86
nov.'84
nov.'84
nov.'84
sept.'89.)
apr.'87
okt.'88
apr.'88
mei '89. )
mei '89.)
mei '89.)
april'89•)
maart'89.)

Blattella germanica L.
Blatta orientalis L.
lsopoda
Forficula auricularia L.
Lepisma saccharina L.
Ctenocephalides spp.
Paravespula sp.
Lasius niger L.
Culicidae
Hylotrupes bajulus L.
Anobium punctatum Deg.
Anobium punctatum Deg.
Lasius fuliginosus Latr.
Thermobia domestica Packard

Duitse kakkerlak
Oosterse kakkerlak
pissebedden
gewone oorworm
zilvervisje
honde- en kattevlooien
wespen
zwartbruine wegmier
steekmuggen
huisboktor
houtworm (in gebouwen)
houtworm (in meubels)
glanzende houtmier
ovenvisje

HIMH/ BD-0.40

jan.'85

Model formulier betreffende opsturen insekten.

·) sedert publicatie in Rat en Muis 1988 zijn deze publicaties gewijzigd .
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