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zich in een reeks van produkten uitstekend handhaven, andere soorten zijn gebonden aan slechts enkele produkten. Dit
geldt eveneens voor de omstandigheden
waaronder ze zich optimaal kunnen ontwikkelen; omstandigheden, die bepaald
worden door temperatuur en vochtigheid.
Het gaat in het kader van dit artikel te ver
om nader in te gaan op de leefwijze van
de afzonderlijke soorten. Het belang van
de kennis hiervan werd in het voorgaande
reeds aangegeven.
"rijs/meelkever"

Signalering en verspreiding

de gevoeligheid van een soort voor bepaalde chemische middelen kan verschillen. Het vaststellen van de soort is
daarom van uitzonderlijk groot belang. De
Afdeling Bestrijding van Dierplagen is altijd bereid om in moeilijke gevallen na onderzoek ter plaatse nader te adviseren
teneinde de problemen op dit gebied te
helpen oplossen.
~
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Ter signalering van insekten, maar ook
van mijten, dienen binnenkomende
grondstoffen of produkten, verpakkingsmaterialen (en vooral retourverpakkingen)
en geretourneerde produkten nauwkeurig
te worden onderzocht.

"stambonekever"

Leefwijze

•

Zoals onder algemeen reeds is gesteld,
voeden voorraadinsekten zich met velerlei produkten. Sommige soorten kunnen
10

sekten kunnen ook aktief (vliegend of lopend) binnenkomen.
Periodieke inspecties waarbij ook gebruik
wordt gemaakt van signaleringsmiddelen
zijn nodig om schade door en verspreiding van voorraadinsekten te voorkomen.
Voorlopige afsluiting
Het zal duidelijk zijn dat aan het optreden
van voorraadinsekten in voedingsmiddelenbedrijven en -opslagplaatsen de nodige aandacht moet worden besteed. Telkens weer, dan hier en dan weer daar,
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WERING VAN RATTEN EN MUIZEN
Summary

In de levensmiddelenindustrie kent men
de z.g. "filth"-test, waarbij produkten volgens een bepaalde methode worden onderzocht op "filth", d.w.z. elementen als
haren (van b.v. knaagdieren), insekten, insektedelen, uitwerpselen, larven, enz. Periodieke inspectie van gebouwen, waar
levensmiddelen worden bereid, behandeld of bewaard is zeer aan te bevelen.
Men lette daarbij ondermeer op aanwezigheid van spinsels, uitwerpselen, dode
of levende insekten, enz. op plaatsen
waar deze dieren zich bij voorkeur verbergen. Een aantal soorten zal men aantreffen bij lichtbronnen (lampen, venster,
e.d.); andere soorten daarentegen op
donkere, warme plaatsen, b.v. in naden en
kieren, in machines, enz. Electrocutielampen, lijmvallen, feromoonvallen e.d. kunnen afhankelijk van de soort daarbij nuttige hulpmiddelen ter signalering zijn.
Verspreiding van voorraadinsekten vindt
op velerlei manieren plaats. Via het al
eerder genoemde binnenbrengen van
produkten en retourgoederen, maar in-

zullen allerlei schadelijke insektesoorten
in het bedrijf of opslagplaats de kop kunnen opsteken. Van belang is dat men dit
in een vroeg stadium signaleert en weet
waar men mee te maken heeft.
In een volgend artikel zal aandacht worden geschonken aan allerlei weringsaspecten terwijl in een slotartikel de diverse
bestrijdingsmethodieken met en zonder
het gebruik van chemische middelen de
revue zullen passeren.

PREVENTION OF RATS AND MICE
Rats and mice are always after an environment where shelter and food are available. In case attention is given to riddance of rats and mice only and the required
prevention is not taken care of, the result
of the control action will probably be not
for long. Prevention provides for the assurance that the professional use of rodenticides gives a long term onehundred percent result. The time and again (mis)use
of chemica! pesticides is not necessary.
lnstances are given of sanitary and constructional prevention of rodents. Monitoring by using stations with unpoisoned
bait is mentioned.
Inleiding

-

Ratten en muizen zullen zich daar vestigen waar voldoende schuilplaatsen en
voedsel te vinden zijn.
De mens heeft voor deze dieren zowel
binnen als buiten gebouwen vaak een
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ideaal leefmilieu geschapen, waarbij alle
mogelijkheden voor vestiging aanwezig
zijn.
Zo'n ideaal leefgebied voor ratten en muizen zal na een bestrijdingsactie weer
spoedig worden ingenomen door soortgenoten, als niet de juiste weringsmaatregelen worden getroffen.
Als we praten of schrijven over de bestrijding van ongedierte (waaronder ratten en
muizen), zullen we het begrip bestrijding
in gedachten altijd in tweeën splitsen: wering en verdelging.
Omdat we er van uit gaan dat goed genomen weringsmaatregelen kunnen
voorkómen dat ongedierte opnieuw een
object binnenkomt, is die wering ongeveer 80% van de bestrijding. De overige
20% komt op rekening van de verdelging.
Wering voorkomt het steeds opnieuw
moeten toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen.
De hygiënische weringsmaatregelen
moeten voorkomen dat ratten of muizen
schuilgelegenheid en voedsel kunnen
vinden. De bouwtechnische weringsmaat11
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regelen moeten daadwerkelijk voorkomen
dat ratten en muizen een gebouw kunnen
binnendringen.
HYGIËNISCHE WERING
Woningen
In tuinen van woningen moet er voor worden gezorgd dat afval onbereikbaar voor
katten, honden, ratten en muizen wordt
bewaard tot de vuilnisman komt. De
steeds meer ingevoerde minicontainer is
daarbij een goede hulp. Als door onachtzaamheid van de bewoners de buren hinder van opgeslagen afval gaan ondervinden (buiten ratten en muizen ook vliegen
of stank) kan op grond van de bouwverordening actie worden ondernomen. De ongeordende opslag van materialen kan
ook nadelige gevolgen hebben omdat
daaronder door ratten en muizen nestel•
gelegenheid wordt gezocht.

sloten en onbereikbaar voor ratten en
muizen worden bewaard.
Ook is het nodig opgaande begroeiing
enige meters uit de gevel aan te planten.
Bij flatgebouwen worden de "vogels" vaak
vanaf alle verdiepingen gevoerd. Voedselresten en ander afval dat tussen de
struiken terecht komt, wordt dan bijvoorbeeld door ratten gevonden.

Men moet er toch naar blijven streven de
nodige hygiëne bij de opslag te betrachten. Alleen dan zal het mogelijk blijken op
vrij eenvoudige wijze verdelgingsmaatregelen uit te voeren.
Hout, stenen en bijvoorbeeld dakpannen
worden vaak tegen de muur van de
schuur opgeslagen. Ratten kunnen dan
ongezien tegen de wand klimmen en via
het (golfplaten) dak binnen komen. Stallen moeten vrij van begroeiing worden
gehouden om het binnendringen van ratten of muizen tegen te gaan.

Boerderijen
Wat in het klein geldt voor de achtertuin
gaat in het groot op voor boerderijen.
De opslag van materialen op het erf
(meestal het bewaren van die spullen die
je misschien nog eens nodig hebt) neemt
sbms ongekende vormen aan. Helaas is
het soms wat dat betreft op boerderijen
een puinhoop. Overleg met de boer over
een betere bedrijfsvoering in het kader
van de rattenbestrijding is dan beslist een
noodzaak.
Binnen zal het nodig zijn de voergangen
regelmatig te vegen, silozolders en rommelhoeken schoon te houden en het voer
zo onbereikbaar mogelijk voor ratten
op te slaan.

Bedrijven
Zowel voor kleine als voor grote bedrijven
is het goed mogelijk om hygiënische weringsmaatregelen te treffen.
Binnen zal de opslag van materiaal ordelijk en netjes moeten zijn. Het vrijlaten van
een looppad achter de rijen gestapelde
goederen geeft gelegenheid om vaste
voerplaatsen in te richten.
De opslag van materiaal buiten moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Ook het
bewaren van pallets kan het best onder
dak gebeuren.
Afval moet geregeld worden afgevoerd in
goed afsluitbare containers. Het mag niet
op het terrein worden verbrand.
De begroeiing langs walkanten moet kort
worden gehouden, zodat met name ratten
niet aan de slootkant zullen gaan nestelen.
Het is wenselijk dat voor bedrijven, waartoe we boerderijen ook rekenen, in een te
verlenen of te verlengen hinderwetvergunning bepalingen ten aanzien van de
hygiënische wering van ratten en muizen
worden opgenomen.

Dat laatste is niet altijd mogelijk, zoals
menig bestrijder al ervaren zal hebben.

"begroeïng niet tegen de gevel"

defect riool de oorzaak zijn. Het is dus
zaak om uit te zoeken op welk punt de
ratten het riool verlaten. Als ze eenmaal
binnen zitten (onder de vloer of op de
vliering) vinden ze altijd wel een opening
om zich een weg naar buiten of naar de
buren te banen. Herstel van de riolering,
en ook het plaatsen van bolroosters op
de regenpijp is nodig, evenals het dich·
ten van doorvoeropeningen van leidingen
in het binnen- en buitenblad van de
spouwmuur. Als een defect aan de huisriolering niet gevonden wordt, kan in de
huisaansluiting een hulpstuk met terugslagklep geplaatst worden om de toegang
van ratten vanuit het straatriool te voorkomen.

"ventilatieopeningen maximaal 0,5 cm
breed"

BOUWTECHNISCHE WERING

•

In kleine kippenhokken, in konijnehokken,
en volières mag in de nachtelijke uren
geen voer aanwezig zijn. Als de kippen
op stok gaan, worden ratten en muizen
actief. De voorraad voer moet dus afge12

Woningen

"gaten in de buitenmuur dichten··
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Als ratten kans zien om woningen binnen
te komen zal in bijna alle gevallen een
Rat en Muis, 36 (1) 1988

De aanwezigheid van huismuizen wordt
niet in verband gebracht met het riool.
Openingen van meer dan 0,5 cm breedte
zijn voldoende voor muizen om een gebouw binnen te komen. Spouwmuurventi13
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latie is vaak breder. Soms geven openingen bij sponningen en dorpels van ramen
en deuren ook voldoende kans aan muizen om binnen te komen.
Bij volières, kippen- en konijnehokken, in
tuinen waar het uitsluitend liefhebberij betreft, dienen de hokken bij voorkeur te zijn
voorzien van volièregaas en een ratdichte
vloer- en dakconstructie.
Boerderijen

Op de boerderij is een aantal plaatsen
aan te wijzen waar ratten zich goed thuis
voelen. In de loopstal is dat de mestput
en de ruimte boven de isolatieplaten van
de melkstal. Toegang daartoe krijgen ze
gemakkelijk via niet goed gesloten putdeksels buiten de stal en door oude
(mantel)gaten in de muur. Schuren die
aan een watergang zijn gelegen voeren
hun regenwater vaak rechtstreeks op
het oppervlaktewater af. Ook hier kunnen bolroosters op de regenpijpen er
~

Samenvattend noemen we de volgende weringsmaatregelen:

voor zorgen dat ratten via die weg niet
binnen komen. We weten dat op een
boerderij de deur van de melkveestal
·s nachts vaak open blijft staan. Een goede buitenverlichting draagt dan bij aan de
wering, omdat ratten het niet plezierig vinden in een lichtbundel te komen.

Woningen

hygiënisch
- afval onbereikbaar in goed
gesloten containers
- materialen overzichtelijk
opslaan
- opgaande begroeiing niet
dicht tegen gevels
- diervoeder onbereikbaar in
opslag
- voer 's nachts weghalen

bouwtechnisch
- fundering tot 70 cm onder
het maaiveld
oude riolering verwijderen
of afblinden
riolering volledig nazien
en herstellen
plaatsing van bolroosters
spouwopeningen niet breder
dan 5 mm

Bedrijven

- opslag vrij van wanden
- geen of weinig materiaal
buiten opslaan
- regelmatige afvoer afval
- gebruik grote gesloten afvalcontainers
- begroeiing kort houden

- riolering waar nodig herstellen
- bolroosters op regenpijpen
- dichten oude doorvoeropeningen
- goede buitenverlichting bij
's nachts openstaande deuren

Boerderijen

- geen opslag van materiaal
tegen de stal muur
- onbruikbaar materiaal afvoeren
- silozolders en rommelhoeken
schoonhouden
- voergangen geregeld vegen
- overhangende begroeiing
snoeien op 60 cm van ramen,
deuren en dakramen

- goed sluitende putdeksels
- dichten oude doorvoeropeningen
- bolroosters op regenpijpen
- goede buitenverlichting bij
's nachts openstaande deuren

In varkens- en pluimveebedrijven vinden
we ratten en muizen met name op de isolatieplaten van de stal. Soms kunnen ze
daar komen via overhangende takken
van bomen of grote struiken.
Bedrijven

Van de bij "woningen" en "boerderijen"
aangehaalde bouwkundige weringsmaatregelen zijn er veel ook van toepassing
op industriële bedrijven. Dat geldt zowel
voor de riolering als voor de openstaande
deuren en oude (mantel)gaten.
Ook hier is het zaak gebouwen en erven
aan een grondige inspectie te onderweren om de juiste weringsmaatregelen te
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Bij de ~estrijdin_g van ratten en muizen is
het alt1Jd nodig Je af te vragen waarom de
dieren er zijn en hoe ze binnen kwamen.
Als de oorzaken worden gevonden en
kunnen worden gesaneerd zal het resultaat van de verdelging blijvend zijn.

Het zal duidelijk zijn dat een aantal van de genoemde maatregelen in meerdere situaties
toepasbaar is.

Verdelging

•

"bo lrooster bij regen wateratvoer"
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In de meeste gevallen is het nodig om
naast het treffen van weringsmaatregelen
tot een vakkundige verdelging over te
gaan totdat 100% resultaat wordt bereikt.
Het uitzetten van vergiftigd lokaas kan in
voerkisten gebeuren. Na afloop van de
bestrijding kan een aantal kisten worden
voorzien van onvergiftigd lokaas ter permanente controle op de aanwezigheid
van ratten en muizen. Als daarvan opname wordt vastgesteld, dient weer vergiftigd lokaas te worden uitgezet.
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Deze methode is goed toe te passen in
zogenaamde ongediertegevoelige bedrijven zoals boerderijen.

wering en bestrijding van ratten en muizen en over de organisatorische aspecten van bestrijdingen in grotere objecten.

Advies

A.D. Bode.
Buitendienstmedewerker
Afdeling Bestrijding
van Dierplagen

Desgewenst wordt door de buitendienstmedewerker van de Afdeling ter plaatse
nader advies en informatie verstrekt over
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