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In the "Rat en Muis"-editions of oktober
1982 and march 1986 was reported about
the "oilstain spreading" of the Roof rat in
the southern part of the Netherlands and
the campaign carried out to control Rattus rattus in this area. The Roof rat was
found present in 3.559 objects, whereof
3.292 animal livestock farms. A total of
21.228 baitboxes and 6.296 baitjars were
used as baitpoints tor 40.729 kilogram roden! bait. The campaign was carried out
by all 61 municipalities in the area of distribution.
In 1986 - 1987 a total of 1.452 inspections
were carried out as aspot-check in during the campaign treated objects. A limited population of the Roof rat was found
in 160 objects (11 %). No presence of an
infestation of Rattus rattus was found in
1.292 objects (89%). In 15 municipalities
no objects with the Roof rat were found
and no complaints on the Roof rat were
received during more than half a year.
The "oilstain spreading" did not continue
in 1987.

populatie een territorium "overbevolkt"
wordt of als het voedselaanbod afneemt
(leegkomen van een stal) emigratie zal
optreden door "trek" naar omliggende,
voor de zwarte rat aantrekkelijke objekten. Vanuit een gebied met zwarte ratten
kon op de.ze wijze verspreiding plaats
vinden als van een olievlek. In 1980 was
het verspreidingsgebied in Noord-Brabant op die wijze uitgebreid tot 32 gemeenten. In de publicatie werd vermeld
dat een goed gecoördineerde bestrijdingsactie van de zwarte rat in de betrokken gemeenten noodzakelijk werd
geacht.
Bestrijdingsactie

In een volgend themanummer van "Rat
en Muis" van maart 1986 volgde het "Verslag van een intergemeentelijke actie ter
bestrijding van de zwarte rat". Het verspreidingsgebied in 1985 was inmiddels
uitgegroeid tot 61 aan elkaar grenzende
gemeenten. Alle betrokken gemeenten
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Het Rat en Muisnummer van oktober
1982 werd gewijd aan "De verspreiding
en bestrijding van de zwarte rat (Rattus
rattus L.) in Nederland". Hierin werd aangegeven dat in 1968 in 6 bij de Belgische
grens gelegen gemeenten de zwarte rat
werd aangetroffen in veehouderijen. Vermeld werd dat als door toename van de
Rat en Muis, 36 (1) 1988
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hadden besloten deel te nemen aan de
gecoördineerde bestrijdingsactie. Door 15
gemeenten werd in 1983 begonnen met
uitvoering van de actie, 36 gemeenten
startten daarmee in 1984 en de overige
10 gemeenten sloten zich daarna bij de
actie aan. In maart 1984 werd alle "randgemeenten" verzocht steekproefsgewijs
na te gaan of in de gemeente mogelijk

ook zwarte ratten in stallen aanwezig waren. In persberichten werd alle veehouders gevraagd attent te zijn op de mogelijke aanwezigheid van de zwarte rat in
hun bedrijf en daarvan melding te doen.
Uit de van 55 gemeenten ontvangen gegevens werd in het verslag van de actie
ondermeer vermeld:

totaal aantal bezochte objekten
objekten zonder ratten of muizen
objekten met huismuis (Mus musculus L.)
objekten met bruine rat (Rattus norvegicus Berk.):
objekten met zwarte rat (Rattus rattus l.)
(waarvan 3292 veehouderijen)
voerplaatsen zwarte rat:
voerkisten : 21.228
voerdozen: 1.605
voerpotten : 6.296
totaal
29.129
gebruikt lokaas: 40.979 kg
arbeid
39.596 uren

8638
2581
1767
731
3559

(100%)
(30%)
(20%)
(9%)
(41%)
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In het verslag werd aan de gemeenten
ondermeer geadviseerd tenminste 6
maanden na afsluiting van de actie een
eindcontrole te verrichten om de resultaten van de actie op langere termijn vast te
stellen. De verwachting werd uitgesproken dat de kans op een versneld groter
worden van het verspreidingsgebied door
de actie sterk verkleind is.

Resultaten bestrijdingsactie

Conclusies

In alle 61 gemeenten werd in de periode
1986 - 1987 een eindcontrole uitgevoerd
in objekten waar de zwarte rat tijdens de
actie werd bestreden:

De tijdens de bestrijdingsactie door ongeveer 100 bestrijders gepleegde inspanningen hebben een zeer goed resultaat
opgeleverd. De aantallen zwarte ratten in
het gebied werden aanzienlijk gedecimeerd. In een toenemend aantal gemeenten waar zich voorheen aanzienlijke problemen voordeden bij de bestrijding worden nu geen of nauwelijks meldingen betreffende de zwarte rat ontvangen.
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen is
aanzienlijk teruggedrongen en voortgaande verspreiding van de zwarte rat
werd gestopt.

- door 21 gemeenten in alle behandelde objekten
- door 4 gemeenten in 75 - 99% van de behandelde objekten
- door 6 gemeenten in 50 - 74% van de behandelde objekten
door 12 gemeenten in 25 - 49% van de behandelde objekten
door 16 gemeenten in 10 - 24% van de behandelde objekten
door 2 gemeenten in minder dan 10% van de behandelde objekten.
De resultaten van dit onderzoek in totaal
1452 veehouderijen waren:
- wel zwarte rat in 160 objekten (11 %);
de bestrijding werd in deze objekten
opnieuw ter hand genomen; het betrof
in bijna alle gevallen een beperkte populatie
geen zwarte rat in 1292 objekten
(89%); in 15 gemeenten werden bij de
controlebezoeken geen objekten met
zwarte rat aangetroffen terwijl gedurende een periode van een half jaar
deze gemeenten tevens geen meld in-

gen betreffende de zwarte rat meer
ontvingen; of er tengevolge van de bestrijdingsactie "witte vlekken" in het
verspreidingsgebied van de zwarte rat
zijn opgetreden kan nog niet worden
geconcludeerd
- de "olievlekverspreiding" van de zwarte
rat in Noord-Brabant werd een halt toegeroepen; het verloop van het aantal
gemeenten dat deel uitmaakte van het
aaneengesloten verspreidingsgebied
was als volgt:

1968:
1976:
1978:
1980:
1982:

1984:
1985:
1986:
1987:

6 gemeenten
17 gemeenten
27 gemeenten
32 gemeenten
45 gemeenten

Met alle gemeenten grenzend aan het
verspreidingsgebied van de zwarte rat
werden door onze Afdeling contacten onderhouden om attent te blijven op eventuele verdergaande olievlek-verspreiding.
De uitbreiding van het verspreidingsge-
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58
61
63
63

Uiteraard werd door de actie geen 100%
resultaat bereikt. Indien men nu onvoldoende attent zou zijn is er een grote
kans dat na enkele jaren geconcludeerd
moet worden dat de met de bestrijdingsactie gepaard gaande kosten niet het verwachte resultaat opleverden. Ondermeer

Van de Afdeling Bestrijding van Dierplagen kan verwacht worden dat periodiek
contact wordt onderhouden met alle gemeenten gelegen in en nabij het verspreidingsgebied van de zwarte rat om gegevens uit te wisselen en zonodig ter plaatse adviezen te geven of de training van
de nieuwe bestrijdingsmedewerkers te
verzorgèn.
Zou het dan in de toekomst mogelijk zijn
grote of kleine "witte vlekken" in het verspreidingsgebied van de zwarte rat aan te
geven?
H. van Blaaderen.

Voorraadinsekten in voedingsmiddelenbedrijven en opslagplaatsen (1)
Hun voorkomen en het opsporen ervan
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gemeenten
gemeenten

Summary

bied in 1986 betrof de gemeenten NieuwGinneken en Oosterhout waar bij een ingesteld onderzoek respectievelijk 4 en 1
veehouderij(en) met zwarte ratten
werd(en) aangetroffen.
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om die reden wordt dan ook voorgesteld
dat alle betrokken gemeenten jaarlijks
een steekproefsgewijs onderzoek instellen op de aanwezigheid van de zwarte
rat, met name bij bedrijven waar ze voorheen werden bestreden.
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Stored product pests are a problem in
many factories and warehouses. lnsects
can develop in all sorts of organic materials. lt is not easy to get rid of these
pests. A list is given of the insect species
involved. Only beetles and moths are of
importance. Determination and study of
the biology of the species are the first
and very necessary steps to perform
when a pest problem is faced. Attention is
given to methods of monitoring the inRat en Muis, 36 (1) 1988

sects. Before effective pest control can be
carried out the distribution of the species must be known. In continuing articles
attention will be given to prevention and
physical and chemica! control of stored
product pests.
Inleiding

In voedingsmiddelenbedrijven wordt gewerkt met organisch materiaal, dat aantrekkelijk is voor allerlei diersoorten. De
insekten die zich ontwikkelen in dit orga7
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