BENOEMING NIEUW AFDELINGSHOOFD

In januari 1988 werd door de Hoofdinspectie van de Volksgezondheid voor de
Milieuhygiëne van het Ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer een oproep gedaan voor
sollicitanten voor de functie van Hoofd (v/
m) van de Afdeling Bestrijding van Dierplagen, tevens inspecteur van de volksgezondheid in algemene dienst.
Vermeld werd dat de Afdeling (12 medewerk(st)ers) zich bezig houdt met alle aspecten van de wering en bestrijding van
knaagdieren. insekten en houtaantastende organismen van niet-landbouwkundig
belang in de directe woon- en werkomgeving van de mens.
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Nederlandse Academie van Wetenschappen te Amsterdam en werkzaam bij het
Centraal bureau voor Schimmelcultures
te Baarn. Zijn taak was het verrichten van
chemotaxonomisch onderzoek aan
schimmels met behulp van gecomputeriseerde analytisch-chemische apparatuur
(gasch romatog rafie-massaspektrometrie)
en het behartigen van octrooizaken met
betrekking tot micro-organismen. Hij deed
ruime ervaring op met informatica-systemen en heeft een groot aantal wetenschappelijke publicaties op zijn naam
staan.
De heer Weijman gaf leiding aan werkgroepen en organisatiecommissies van
symposia en trad op als voorzitter van

- uitstekende contactuele eigenschappen;
- ervaring in het leidinggeven aan een
kleine organisatie;
- goede redactionale vaardigheden;
- planmatig werkaanpak.
Op advies van de selectiecommissie onder voorzitterschap van mr. H.J.A.
Schaap, plv. hoofdinspecteur milieuhygiëne en van de medewerk(st)ers van de Afdeling werd als Hoofd van de Afdeling
Bestrijding van Dierplagen benoemd de
heer dr. A.C.M. Weijman.

De functie-informatie was:
- leidinggeven aan en coördineren van
de werkzaamheden van de medewerkers van de afdeling;
leveren van bijdragen aan de beleidsvorming door advisering inzake de inhoud van de Bestrijdingsmiddelenwet
en andere milieuwetten;
beoordelen van de deugdelijkheid van
bestrijdingsmiddelen in het kader van
de toelating van z.g. huishoudbestrijdings- en voorraadbeschermingsmiddelen;
stimuleren en onderhouden van contacten met en het geven van voorlichting aan gemeentelijke diensten, ongediertebestrijdingsbedrijven en specifieke bedrijfstakken;
mede verzorgen van colleges/lessen/
lezingen bij cursussen, congressen, e.d.
Als vereist werd aangegeven:
- natuurwetenschappelijke opleiding op
universitair niveau (bij voorkeur biologie
met specialisatie biochemie, toxicologie
en/of entomologie), of een gelijkwaardige combinatie van kennis en ervaring
op het specialistische terrein van de
dierplaagbestrijding;

1
twee internationale symposia. Als voorzitter van de werkgroep mycologie was hij
actief bij de planning van het onderzoek
aan schimmels in Nederland. Voor hem
zijn belangrijk een blijvende betrokkenheid bij zowel praktijkproblemen als wetenschappelijk onderzoek.
Alle medewerk(st)ers van de Afdeling Bestrijding van Dierplagen zijn bijzonder blij
met de benoeming van de heer Weijman
per 1 juli 1988 en hebben groot vertrouwen in een goede samenwerking.
Wij wensen hem veel succes als hoofd
van onze Afdeling.
H. van Blaaderen.

UIT DE BUITENDIENST
DE ZWARTE RAT AAN BOORD VAN HET BINNENVAARTSCHIP
Summary

1
De heer Weijman werd in 1947 geboren,
is gehuwd en heeft 2 kinderen. Hij deed in
1973 het doctoraalexamen Biologie aan
de Rijksuniversiteit Utrecht en behaalde
in 1979 het doctoraat Wiskunde en Natuurwetenschappen.
Sedert 1973 was de heer Weijman in vaste dienst verbonden aan de Koninklijke
Rat en Muis, 36 (2) 1988

'

Rats on board of ships most of the time
belang to the species Rattus rattus L. To
control rats on board of an in land navigation vessel is not simple but can be done.
By the use of baits with chlorophacinone
or bromadiolone as the active ingredient
a rat control action can be carried out. Because of the tact that the ship sails from
one place to another the help of the master of the vessel is needed. The rats must
have the opportunity to feed on the baits
tor several weeks. The best way to present the bait to the rats is in a feedingbox. Though it is not easy to control a ratpopulation on board ships with a baitmethod, it must be possible if it is given the
required attention tor a long period of
time.
Verspreiding vla waterwegen

-

In eerdere artikelen in Rat en Muis (oktoRat en Muis, 36 (2) 1988

ber 1982, maart 1986 en maart 1988)
kwam de verspreiding van de zwarte rat
(Rattus rattus L.) in Nederland aan de orde.
Uit de gepubliceerde verspreidingskaarten blijkt dat deze soort niet alleen voorkomt in een aaneengesloten (agrarisch)
gebied in Noord-Brabant dat ca. 60 gemeenten omvat. Ook in enkele zeehavens is de soort gesignaleerd. Eveneens
wordt vermeld dat de zwarte rat waargenomen wordt in graanbedrijven die een
eigen aanlegplaats voor schepen hebben. Deze (veevoeder-)bedrijven liggen
verspreid over heel Nederland. Het staat
vast dat de zwarte rat met de lading vanuit zeeschepen aan boord komt van binnenvaartschepen die de lading overnemen. Deze vervoeren hen op hun beurt
gratis verder landinwaarts.
Vervoer over water. "de kortste weg" zullen ook deze veelal donker gekleurde
acrobaten wel denken.
Ook doet de situatie zich voor dat zwarte
47
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inbegrip van de machinekamer. Daarnaast moeten voerkisten over de ruimen
verspreid komen te staan. Bij een geladen
schip kunnen deze op de lading worden
uitgezet. Bij een leeg schip zullen ze op
de bodem van het ruim komen te staan.
Een model tekening van een voerkist
voor de zwarte rat is hierbij afgebeeld.

ratten uit eigen beweging overlopen op
andere binnenvaartschepen als deze in
een haven naast elkaar liggen afgemeerd.
Dat de schippers van nog niet "besmette"
schepen dat niet plezierig vinden, mag
blijken uit de opmerking van een havenmeester. Hij deelde mee dat de schippers
niet naast die schuit wilden liggen, waar
de ratten "op het luikhoofd lagen te zonnen".
Kenmerken

'

Het verschil tussen de bruine rat (Rattus
norvegicus Berkenhout) en de zwarte rat
zit hem niet in de kleur. Hoewel de zwarte
rat meestal zwartblauw van kleur is, komen we in Nederland ook een ondersoort
tegen die verdacht veel op de bruine rat
lijkt. Dat is de Alexandrijnse rat (Rattus
rattus a/exandrinus Geoffroy). Er zijn dus
andere kenmerken waar we op moeten
letten voor we de zwarte rat van de bruine rat kunnen onderscheiden.
Voor wie de bruine rat goed kent: de
zwarte rat is slanker gebouwd. Zijn staart
is dunner en iets langer dan het lichaam
en de oren reiken naar voren geklapt tot
over de ogen.
Voor de meesten van ons zullen deze
kenmerken pas duidelijk te zien zijn als er
dode exemplaren worden gevonden. Eenvoudiger is het de aanwezigheid van de
zwarte rat vast te stellen aan de hand van
de uitwerpselen. De keutels van de zwarte rat zijn spoelvormig, ongeveer 10 mm
lang en 2 à 3 mm dik.
Die van de bruine rat zijn boller, circa 20
mm lang en 5 mm dik. De keutels van jonge bruine ratten zijn natuurlijk ook kleiner
dan die van volwassen exemplaren, maar
in dat geval is de vorm van doorslaggevende betekenis.
Maar wordt een bestrijder aan boord van
een binnenvaartschip geroepen voor de
bestrijding van ratten, dan zal hij er terdege rekening mee moeten houden dat het
om de zwarte rat kan gaan. Die kans is in
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dat geval mijns inziens groter dan dat het
om de bruine rat gaat.

Omdat een schip nu eenmaal een varend
object is, dat niet binnen bepaalde gemeentegrenzen blijft liggen, is het nodig
om de schipper zelf de kisten te laten kopen. Hij kan ze natuurlijk ook (laten) maken. Zij blijven dan zijn eigendom en kunnen bij zorgvuldig gebruik jarenlang mee.
Eén van de vele voordelen van het gebruik van voerkisten is, dat daarmee ook
lokaas op de lading kan worden uitgezet.
Er is één probleem dat zich bij de bestrijding voordoet. Als een schip gelost is, zal
het weer gaan varen voor een nieuwe lading. Willen we een goed resultaat van de
bestrijding kunnen verwachten, dan zal

Allereerst is het nodig na te gaan waar de
ratten zich aan boord ophouden. Het is
belangrijk om vast te stellen waar zich
schuilplaatsen bevinden, zodat daar bij
het uitzetten van lokaas rekening mee
kan worden gehouden. Vaak wordt de
zwarte rat achter de betimmering van de
roef gevonden.
Ook op het voorschip bevinden zich vaak
ruimten met dubbele wanden. Als de ladingruimen gevuld zijn is het bij sommige
produkten, met name bij granen, goed
mogelijk de loopsporen te vinden.
Voerplaatsen richten we dus vooral in het
vooronder en op het achterschip in, met
Rat en Muis, 36 (2) 1988
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De bestrijding

-

het lokaas steeds bijtijds moeten worden
aangevuld of ververst. Daarover zullen
met de schipper afspraken moeten worden gemaakt. Hem moet duidelijk zijn dat
voor een afdoend resultaat van de bestrijding de ratten gedurende een langere periode in voldoende mate van het lokaas
moeten opnemen. Als de schipper daarvan doordrongen is, kan worden aangegeven met welk lokaas de bestrijding is
begonnen. In een volgende haven moet
de schipper dan contact opnemen met
een bestrijdingsdienst die daar gevestigd
is. Als men dan weet om welk lokaas het
gaat, kan die bestrijder met middelen op
basis van dezelfde werkzame stof de bestrijding voortzetten.
Heeft de schipper daarentegen contacten
gelegd met een ongediertebestrijdingsbedrijf, dan zal dat bedrijf het schip naar alle
havens moeten volgen om op tijd het lokaas te vervangen en aan te vullen.
Geschikte werkzame stoffen in dit verband zijn chloorfacinon en bromadiolon
(zelf bereid of als gereed lokaas).

Rat en Muis, 36 (2) 1988

In de praktijk zal het systeem niet altijd
sluitend blijken te zijn. Maar ergens zal
toch een aanvang moeten worden gemaakt om de bestrijding van de zwarte rat
op binnenvaartschepen onder de knie te
krijgen.
Schippers van binnenvaartschepen en
bestrijders kunnen desgewenst een beroep doen op de Afdeling Bestrijding van
Dierplagen te Wageningen (0837019061) om de continuïteit van de bestrijding van ratten aan boord te coördineren.
En welk schip het ook is, een behouden
vaart wensen we ze alle toe.
A.D. Bode
Buitendienstmedewerker van
de Afdeling Bestrijding
van Dierplagen.
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EEN MOEILIJK OBJECT VOOR DE BESTRIJDING VAN DE BRUINE RAT
Summary
In an old cattle fodder mill with a long lasting rat problem the machinery was dismantled. As a result bait boxes could be
placed close to rat harbourages. Within a
short period of time the rodent control action was succesfull. What was believed to
be resistence against anticoagulants
proved to be just a difficult pest control
problem.
Dat de bestrijding van de bruine rat niet
altijd gemakkelijk verloopt kan meerdere
oorzaken hebben. Door ondeskundigen
op het gebied van de plaagdierbestrijding
zal gauw worden beweerd dat het lokaas
niet helpt en dat de bestrijder "maar iets
sterkers" moet nemen om het beoogde
resultaat te bereiken. Of dat werkelijk de
beste oplossing is hangt af van de omstandigheden op de plek des onheils.

n11
,
,

•

Als de bestrijder kans ziet op goede en
voldoende aantallen plaatsen lokaas uit
te zetten en tijdig te controleren en aan te
vullen, zal de bestrijding van de bruine rat
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met warfarin-lokaas in principe goed verlopen.
In geval van verminderde gevoeligheid of
zelfs resistentie tegen de gebruikte middelen is de gedachte juist om met een andere werkzame stof de bestrijding uit te
voeren.
In een object in de provincie Drenthe lag
het probleem anders. Door de bouwtechnische indeling van een klein veevoederbedrijf bleek het niet mogelijk op essentiële punten voerplaatsen in te richten. Via een gang onder de silo's waar
een vijzel doorheen liep, konden ratten op
voor de bestrijder niet bereikbare plaatsen in een spouwmuur en onder de betonnen vloer nestelen. Van belang bij het
goed uitvoeren van een bestrijding is onder meer dat de voerplaatsen zo dicht
mogelijk bij de nestelgelegenheid worden
ingericht. En juist dat bleek in dit geval
niet mogelijk. De bestrijding met lokaas
p basis van chloorfacinon duurde dan
ok erg lang. Soms werden enkele dode
atten gevonden, maar ook was vast te
stellen dat er ratten actief aanwezig waren, die kennelijk niet van het lokaas hadden opgenomen.
Omdat de bestrijding slecht verliep werd
overgestapt op het gebruik van bromadiolon-lokaas. De resultaten bleven gelijk.
Soms enkele dode ratten, maar nooit
100% resultaat.
Door de bestrijder werd "ten einde raad"
besloten brodifacoum-lokaas in de kisten
uit te zetten, een zeer effectieve werkzame stol,·echter meestal toegepast bij de
bestrijding van de huismuis.
Hoewel opname van dit lokaas werd vastgesteld en wederom dode ratten werden
gevonden, loste ook dit lokaas het probleem voor de betrokken personen niet
op.
Dat gebeurde pas toen het bedrijf stopte
met de activiteiten als mengvoederbedrijf
en overging oo uitsluitend de opslag van
Rat en Muis, 36 (2) 1988

" " "veevoeders in zakken. Doordat de silo's
leegkwamen en niet meer bruikbare machines werden ontmanteld, konden de
schuilplaatsen beter worden bereikt. Door
het ook daar inrichten van voerplaatsen
lukte de bestrijding binnen korte tijd wel.
De roep "om een ander middel" wordt
vaak gehoord. Duidelijk zal zijn dat de
"roep om een goede wering" het eerst
beantwoord moet worden door uitvoering
van de vereiste technische en hygiënische weringsmaatregelen.
de voerkist moet op een goede plaats staan

AD. Bode
Buitendienstmedewerker van
de Afdeling Bestrijding
van Dierplagen

WAAR VOORLICHTING ONTBREEKT .
Summary
When insects cause inconvenience it is
not always necessary to use a household
insecticide. A correct determination - in
this case it happened to be the drugstore
beetle - offered the solution: detection of
the source being a forgotten box of peas,
removal of the peas and vacuumcleaning
the remaining beetles.

-

Bij een bezoek aan een van de grotere
gemeenten in het noorden des lands
vroeg de gemeentelijke opzichter mij mee
te gaan naar een woning. De bewoners
hadden gemeld beestjes te hebben en zij
wilden graag weten wat ze daaraan
moesten doen. Zelf genomen maatregelen hadden niet tot het gewenste resultaat
geleid.
Bij het adres aangekomen bleek de woning in een flatgebouw te liggen. De eerste gedachten die dan door je heen gaan
zijn: "ovenvisjes? kakkerlakken? inventariseren, bestrijding voorbereiden en uitvoeren" Met alles wat daar omheen hangt
kunnen vele uren gemoeid zijn.
Rat en Muis, 36 (2) 1988

Na "liftend" bij de woning beland te zijn,
werd de deur geopend door een aardige
meneer die een nogal zenuwachtige
echtgenote bleek te hebben. Die moest
eerst haar verhaal kwijt.
Na het ontdekken van de beestjes had zij
in de winkel een spuitbus van een bekend
merk gekocht, die in zijn geheel werd
leeggespoten. Toen er in de dagen daarna nog steeds beestjes werden gezien,
werd de volgende spuitbus uit de winkel
gehaald. Omdat de inhoud daarvan ook
niet het gewenste resultaat opleverde,
ontstond de gedachte dat het euvel in de
planten gezocht moest worden. Er werd
doortastend gehandeld. Zestien prachtige
potplanten verdwenen in de stortkoker.
Maar de beestjes bleven. Daarom werd
ten einde raad de gemeente gebeld.
Ons onderzoek wees uit dat het hier ging
om de broodkever, een voorraadinsekt.
Na onze uitleg over ontwikkeling en leefwijze van deze soort (zie voor meer informatie m.b.t. voorraadinsekten Rat en Muis
van december 1986) werd een speurtocht
ingezet. De weinige levensmiddelen in de
keuken bleken niet aangetast te zijn.
51
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broodkever (foto Stichting Vakopleiding
Ongediertebestrijding)

"Boosdoener" was een pakje gortdroge
spliterwten in het wandmeubel, waar nog
wat spullen stonden om voor een voetbal-

elftal erwtensoep te kunnen maken. De
bron verdween onmiddellijk in dezelfde
richting als de potplanten. Na het advies
om geen insekticiden meer te gebru iken,
maar nog aan te treffen kevers weg te
vangen of op te zuigen, werd deze aanvraag afgehandeld.
Een goede determinatie, gevolgd door
een juist advies kan het gebruik van bestrijdingsmiddelen beperken. Gemeenten
doen er daarom goed aan klachten over
kleine beestjes serieus te nemen en, desgewenst door onze Afdeling te Wageningen, een determinatie uit te laten voeren
en de betrokkenen van de nodige informatie te voorzien.

die het dier veilig genoeg vond was de
broekspijp van de bestrijder. Kwiek klom
de rat omhoog, terwijl de bestrijder vertwijfeld pogingen ondernam om hem tegen te houden. Ook dat lukte niet. Bovenaan gekomen zette de rat een spurt in
naar de andere broekspijp en klauterde
behendig naar beneden.
Eenmaal buiten wist het dier niet hoe snel
hij weg moest komen. Tot opluchting van
alle betrokkenen had de rat zijn knaagtand-en niet benut. Anders hadden de gevolgen ernstig kunnen zijn.

A.D. Bode
Buitendienstmedewerker
Afdeling Bestrijding
van Dierplagen

Summary

•

Vaak wordt de vraag gesteld of het waar
is dat ratten mensen aanvallen. Sommige
verhalen gaan als een hardnekkig gerucht de wereld rond en het bewijs van
echtheid wordt voor dit soort beweringen
zelden geleverd.
Mijn idee is dat ratten uit zichzelf zeker
geen mensen zullen aanvallen. Vast staat
wel dat elk dier dat in het nauw gedreven
wordt een uitweg zal zoeken die het zo
weinig mogelijk schade doet. Grote dieren
kunnen van zich afbijten, maar een dier
dat kleiner is dan zijn aanvaller zal het zekere voor het onzekere nemen en er vandoor gaan. Als hij die kans krijgt tenminste.
Het jachtseizoen op de bruine rat is het
gehele jaar geopend. In vrijwel alle gevallen zal naast het toepassen van de juiste
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weringsmaatregelen gebruik worden ge- .
maakt van lokaas ter bestrijding van de
aanwezige rattenpopulatie.
Soms zien enkele stoere mannen in een
schuur een rat lopen, die ze wel eens
even te pakken zullen nemen. Zo dacht
ook een bestrijder in het oosten van het
land. Hij vertelde mij de volgende ervaring. Er was geconstateerd dat twee ratten zich schuil hielden achter enkele
planken. Aan de enige kant die zij opkanden stond de bestrijder klaar met een
schop voor de bekende genadeslag. De
eigenaar van het object sloot de tuinslang
aan op de waterleiding en dacht met nattigheid enige druk uit te kunnen oefenen
om de ratten in beweging te krijgen. En
dat lukte.
Maar ..... de ratten waren sneller dan de
bestrijder. Hij kon niet zo vlug meppen of
een der ratten vond een betrekkelijk veilig
heenkomen. De meest nabije schu ilplaats
Rat en Muis, 36 (2) 1988

A.D. Bode
Buitendienstmedewerker van
de Afdeling Bestrijding
van Dierplagen.

SCHADE DOOR BOSMUIZEN (Apodemus sy/vaticus L.)

A special case of damage caused by the
wood mouse Apodemus sylvaticus L., was
reported trom an earthworm culture. The
mice carne to the nursery where they ate
the earthworms. The solution for this pest
problem was prevention by making it totally impossible for the mice to get into
the nursery.

EEN RAT IN HET NAUW
When cornered, a rat eagerly chooses the
nearest pair of trousers as a hiding place.

Met dit waar gebeurde verhaal is weer
eens aangetoond dat je een rat (of ander
dier) altijd een kans tot ontsnappen moet
geven. Ik kan u verzekeren dat hij die
kans zal benutten. Hierdoor kunnen problemen zoals hierboven worden voorkomen.

Uiterlijk

De bosmuis laat zich wat het uiterlijk be-

treft gemakkelijk onderscheiden van de
huismuis (Mus muscu/us L.).
De soort is wat forser gebouwd en heeft
zeer grote kraalogen. Herkennen we de
huismuis aan het feit dat de onderzijde
wat lichter grijs tot grijsbruin is dan de bovenzijde, de bosmuis is duidelijk driekleurig. De rugzijde is licht geelbruin tot donkerbruin, de buik is grijsachtig wit van
kleur. Tussen rug- en buikkleur bevindt
zich de zogenaamde demarcatielijn. Deze
scheidingslijn is oranjebruin van kleur en
duidelijk zichtbaar.
Schade

-

bosmuis

Rat en Muis, 36 (2) 1988

Evenals de huismuis komen we de bosmuis ook wel in onze woningen tegen. Dat
gebeurt vooral in herfst- en wintermaanden. In tegenstelling tot de huismuis verlaat de bosmuis in het voorjaar de bebouwing weer, om zich in zijn natuurlijk biotoop te vestigen. Die vindt hij in onder andere bosranden, houtwallen en tuinen
met een rijke onderbegroeïing van kruidachtige planten.
De schade die in gebouwen wordt aangericht komt overeen met die van de huismuis. Zo knaagt de bosmuis aan de verpakkingen van levensmiddelen, gebruikt
de wol van dekens en tapijten als nestel53
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•

materiaal en bevuilt onze voorraden met
uitwerpselen en urine.
Sterker dan bij de huismuis het geval is
doet de bosmuis aan voorraadvorming.
Zo kwam ik eens tot de ontdekking dat
het bosmuizen waren die in een groententuin de (soms nog onrijpe) aardbeien
van de struiken knabbelden, deze op een
hoopje brachten om ze daarna met een
laagje zand af te dekken. Het zal ongetwijfeld de bedoeling geweest zijn om de
zaden van deze vruchten als voedsel te
gebruiken.
De neiging tot voorraadvorming leidt er
•
~
waarschijnlijk ook toe dat regelmatig kist- ""',;::-... ,
. . . ,_
fl'J.'19~
jes of doosjes met lokaas, die bij een be- ~
.
.
strijding worden uitgezet, volgesleept
door bosmws verzamelde aardbeien
worden met steentjes, stukjes wol, papier,
aangevreten. In de mest zaten van bokoperdraad of andere rommeltjes die
venaf kleine gangetjes en verspreid over
door de muizen in b.v. een kruipruimte
de mest werden restanten van wormen
worden gevonden.
.
gevonden.
Het voedsel van de bosmuis bestaat voor
Hoewel de gedachte aanvankelijk naar
een deel uit groene plantedelen, noten en
spitsmuizen (orde van de insekteneters)
andere zaden. Het is bekend dat zij daaruitging, leverde de vondst van een dode
naast 1nsekten, larven van 1nsekten en
bosmuis in één van de bakken het bewijs
andere geleedpotigen in hun voedselpakvan de ware daders.
ket hebben.
Wering
"Wormenaarde" geplunderd
De geadviseerde bestrijding bestond uit
Een bijzonder geval van schade door de
een eenvoudige vorm van wering. Er
bosmuis kwam ik tegen in een bedrijfje
werd voor gezorgd dat er geen openindat "wormenaarde" produceert. In een
gen meer waren, die muizen van buitenaf
aantal broeibakken van ca. een meter
de toegang kunnen verschaffen. En u
hoog wordt mest gedaan. Deze mest
weet dat een gaatje van 6 mm al groot
moet zo zuiver mogelijk zijn, d.w.z. dat zij
genoeg is om een muis door te laten.
zo weinig mogelijk verontreinigingen mag
bevatten.
A.D. Bode,
In de mest worden gedurende een bebuitendienstmedewerker
paalde periode regenwormen losgelaten,
Afdeling Bestrijding van
die de mest in vruchtbare teelaarde omDierplagen.
zetten. Een goed produkt voor uw potplanten dus.
In de winter wordt de mest met een laag
Literatuur:
landbouwplastic afgedekt. De broeibakken zijn van een deksel voorzien. De eiRogier Lange e.a.: Zoogdieren van de Begenaar van het bedrijf had vastgesteld
nelux.
dat zijn wormen werden uitgegraven en
S.VO.: Syllabus A 6.1.4.5.
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Rat en Muis, 36 (2) 1988

Summary
Review of the program of the Professional Pest Control meetirigs in the spring of
1988. Each participant received a program with the speeches.
Brede belangstelling
De inmiddels bekende "contactdagen" die
elk voorjaar worden gehouden mogen
zich de laatste jaren in toenemende mate
verheugen in een bredere belangstelling.
Op de presentielijsten, die o.a. worden ingevuld om het adressenbestand van "Rat
en Muis" up-to-date te houden, zijn namen te vinden van medewerkers van uiteenlopende instanties: ongediertebestrijdingsbedrijven, levensmiddelenbedrijven
en veevoederbedrijven, van gemeenten
de bestrijders en leidinggevende functionarissen van de betrokken dienst en van
o.m. Bouw- en Woningtoezicht, Rijkskeuringsdiensten van Waren, Veterinaire Inspecties, Arbeidsinspecties, Dienst Militaire Gezondheidszorg, Gezondheidsdiensten, Ziekenhuizen en Instellingen, Universiteiten.
De contactdagen werden dit jaar georganiseerd in Groningen, Raalte, Bilthoven,
Rotterdam, Breda en Sittard. Gemiddeld
waren er ca. 100 bezoekers per contactdag. Volgend jaar zullen er bijeenkomsten
in de overige provincies worden georganiseefd.

-

Het programmaboekje "Contactdagen
1988 Beroepsmatige Ongediertebestrijding" met 26 pagina's tekst en illustraties
bevatte op een aantal punten voor sommige bezoekers misschien bekende kost
(ik denk o.a. aan de S.V.O.-gediplomeerden). Maar de recente ontwikkelingen
die er in verwerkt worden hebben toch
ook voor hen "nieuwswaarde".
Aangestipt werd b.v. het belang van de
juiste keuze van bestrijdingsmiddelen. De
stand van zaken bij de bestrijding zonder
Rat en Muis, 36 (2) 1988
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gebruik te maken van chemische middelen werd belicht. Daarbij kwamen aan de
orde:
- de (on-)mogelijkheden van mechanische bestrijding
- biologische bestrijding
- fysische bestrijding, b.v. vriezen van
voorraden tegen voorraadinsekten en
bestrijding van vocht ter voorkoming
van vochtminnende insekten
- toepassing van feromonen en hormonen
- toepassing van straling.
Oorzaken van onnodig langdurig gebruik
van knaagdier- en insektebestrijdingsmiddelen werden op een rijtje gezet. De nadruk ligt op een volledige bestrijding. De
eisen die aan de volledigheid worden gesteld verschillen vaak per soort of groep
van diersoorten.
Resistentie van de huismuis ten opzichte
van warfarin komt in Nederland algemeen
voor. Vooral in objecten met meerdere
belanghebbende bewoners en/of eigenaars blijkt steeds meer een goede organisatie en een gecoördineerde aanpak
noodzakelijk.
Resistentie van de bruine rat ten opzichte van o.a. warfarin werd aangetoond in
een aaneengesloten deel van Twente.
Door de gemeenten die het betrof werd
waar nodig een intensieve bestrijding uitgevoerd. Aangrenzende gemeenten in
Twente werden verzocht eventuele problemen bij de bestrijding van de bruine
rat te willen doorgeven. In de naburige
Duitse gemeenten blijken reeds ca. 10
jaar problemen met resistentie te bestaan.
Enige aandacht werd besteed aan de verschillen tussen insekten en mijten en andere spinachtigen en voorts aan de bestrijding van de 10 meest voorkomende
insektesoorten.
Plaagdieren in bedrijfsgebouwen vor-
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