Voorplaat:
Twee jaar geleden kreeg voorlichtingsambtenaar N. J. Groot uit handen van Minister
dr. L. Ginjaar de gouden Eremedaille van de Orde van Oranje-Nassau (zie blz. 46)

BESTRIJDING VAN DE HUISMUIS
(Mus musrnlus L.)

Uiterlijk en leefwijze

De huismuis, ook wel gewone of grijze (grauwe) muis genoemd, vindt men meestal binnen
gebouwen. Ze worden wel gevonden in de directe omgeving daarvan, maar ook in het vrije
veld (akkers) van waaruit ze in het najaar naar gebouwen kunnen trekken.
Het dier is slank gebouwd, heeft een spitse snuit, grote oren en kraalogen en een lange
dunne staart. De rugzijde is lichtbruin tot donkergrijs, de buik is lichter. De staart is even
lang als of langer dan het lichaam. Volwassen dieren hebben een lichaamslengte van 7-10
cm en wegen tussen 15-30 gram.

Overname van artikelen of gedeelten daarvan slechts na toestemming van de redactie.

Het wijfje kan in een jaar tijd 6-10 nesten met 5-6 jongen werpen. De jongen zijn na 2
maanden geslachtsrijp. De levensduur is gemiddeld 1, soms 2 jaar.
De huismuis heeft een groot aanpassingsvermogen; is een uitstekende klimmer en kan dus
tegen enigszins ruwe oppervlakken omhoog komen. Hij springt goed (tot ca. 30 cm
hoogte), graaft zelden en niet diep, zwemt bij voorkeur niet.
In woningen is de huismuis rustverstorend, daar hij 's nachts zeer actief is en dan te vinden
is onder b.v. vloeren, achter schrootjeswanden, tussen plafonds of op zolder. Het dier eet
alles, doch heeft een duidelijke voorkeur voor granen, peulvruchten en noten, vetrijke
spijzen als kaas, vet, bonen, spek, e.d. De huismuis is geneigd om voorraden te vormen en
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met name grotere stukken voedsel b.v. stukjes brood en havervlokken kunnen worden
versleept. Per dag eten volwassen muizen ca. 3-5 gram. Het dier kan met weinig, zelfs enige
dagen zonder drinken volstaan en verlaat daardoor, wanneer er voldoende voedsel is, zijn
dekking vaak geruime tijd niet.
Sporen

De aanwezigheid van huismuizen kan meestal worden geconstateerd aan de hand van
uitwerpselen, voetsporen, ,,buiksmeer" op veel belopen randen, knaagsporen en de
aangerichte schade.
De uitwerpselen zijn 3-8 mm lang en 1-3 mm dik met vrij spitse uiteinden; ze liggen tamelijk
verspreid. De voetsporen zijn 1-1 ½ cm en vaak is de afdruk van 5 tenen zichtbaar.

en ramen; ventilatieroosters in buitenmuren maximaal 0,5 cm breedte (,,muizenroosters").
Op zolders, in kelders, etc. dienen rommelhoeken te worden voorkomen, omdat dit
schuilplaatsen biedt aan de muizen.
Bewaar alle voedsel zo mogelijk in goed afsluitbare trommels, kisten of kasten. Deponeer
afval in vuilnisbakken die geheel afgesloten kunnen worden. Voer bij dierverblijfplaatsen
zó, dat geen resten overblijven en ruim eventuele voerresten voor de avond op.
Voorraden dienen zó te worden opgeslagen, dat controle om, in en onder de voorraad
mogelijk is, dus vrij van de wanden, e.d. Langdurige opslag dient zoveel mogelijk te worden
vermeden en periodieke inspectie van opgeslagen goederen is geboden. Teneinde te
voorkomen dat huismuizen die eventueel zijn meegekomen met grondstoffen en andere
goederen, al of niet op pallets, zich verspreiden, dienen deze aangevoerde goederen op de
aanwezigheid van muizen te worden gecontroleerd.
1I. Verdelging

Bestrijdingsmiddelen

Uitwerpselen: v.l.n.r.
bruine rat,
zwarte rat (huisrat).
huismuis (nat. gr.)
Schade en gevaar

De huismuis kan aanzienlijke schade veroorzaken door vreterij en bevuiling van
voedselvoorraden en door vernieling van allerlei materiaal. In het vrije veld kunnen zij ook
wel schade aan gewassen toebrengen.
Het knagen aan voorraden gebeurt vaak zonder dat er van het voedsel wordt gegeten. Door
dit verkwistend te werk gaan, gaat veel meer verloren voor menselijke consumptie dan door
de muis gegeten wordt.
In "graanmijten" bij de boerderij kunnen veel muizen huizen en ook in zaad pakhuizen en
in levensmiddelenopslagplaatsen kan vaak veel schade worden aangericht. De voornaamste hinder in woningen is het rustverstorend effect gedurende de nacht. Ook in grotere
wooneenheden zoals huizenblokken, flatgebouwen, e.d. wordt vaak erg veel hinder
ondervonden daar ze zich overeenkomstig hun territoriumgedrag door het gehele blok of
gebouw verspreiden als de populatie te groot wordt. De aanwezigheid van huismuizen kan
voorts een bedreiging vormen voor mens en huisdier door het overbrengen van eventueel
aanwezige ziektekiemen (voedselvergiftiging, sporadisch modderkoorts, huidziekten,
e.a.).
BESTRIJDING

I. Wering

De bestrijding van huismuizen dient te bestaan uit wering en verdelging, d.w.z. dat naast de
maatregelen om de dieren te verdelgen maatregelen dienen te worden genomen om te
voorkomen dat muizen daarna opnieuw het gebouw in kunnen komen en dat zij voedsel
vinden. Alle mogelijke toegangen dichtmaken zoals gaten en kieren in muren en bij deuren
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Deze kunnen in een tweetal groepen worden verdeeld nl. langzaamwerkende-, ook wel
multi-dosis giften en acute giften. Deze laatste groep middelen wordt steeds minder
gebruikt gezien de grote gevaren die het gebruik ervan met zich meebrengt. En niet in de
laatste plaats om het uitblijven van afdoend resultaat; aanvankelijk lijkt succes te worden
geboekt doch al snel treedt aasschuwheid op, zodat er niet meer van het aangeboden lokaas
wordt gegeten. Daarom adviseert de Afdeling Bestrijding van Ongedierte het gebruik van
multi-dosis vergiften.
Indien het om een enkele muis gaat kan natuurlijk het gebruik van een klapvalletje
afdoende resultaat opleveren. Als lokaas b.v. oude kaas, rookspek of gedroogd fruit.
Anti-coagulantia

In duidelijk omlijnde objecten vindt bij een juiste toepassing van deze middelen na een
goede inventarisatie van de verspreiding van huismuizen en organisatie der bestrijding
volledige uitroeiing van (een) muizenpopulatie(s) plaats.
Met uitzondering van ergocalciferol (vitamine D 2 ) behoren de z.g. multi-dosis vergiften tot
de toxicologische groep der anti-coagulantia. Dit zijn warfarin, pyranocumarine, cumatetralyl, chloorfacinon, difenacoum en bromadiolon.
De werking van ergocalciferol berust op de verstoring van de calciumstofwisseling in het
lichaam door de overdosis vitamine D 2 •
De werking van anti-coagulanten berust op het afnemen en teniet doen van het stollend
vermogen van het bloed. De vaatwanden van de kleinere bloedvaten die poreus zijn, laten
het "dunner" geworden bloed door en het slachtoffer krijgt inwendige bloedingen. Dit
proces gaat bijna onmerkbaar en na een aantal dagen sterft het slachtoffer aan een
inwendige verbloeding.
Gebleken is dat ratten of muizen bij de toepassing van anti-coàgulantia geen direct verband
kunnen leggen tussen het eten van het vergiftigde lokaas en het ziek worden. Het
achterwege blijven van aasschuwheid bij ratten en muizen blijkt dááruit, dat de dieren
blijven terugkomen op de eetplaats en zich blijven voeden met het aangeboden lokaas.
Sommige dieren worden zelfs dood op de eetplaats gevonden.
Het meest gebruikte gif is warfarin, dat bij bruine ratten na 3-4 dagen dagelijkse opname de
eerste slachtoffers veroorzaakt. De huismuis is wat ongevoeliger en sterft pas na 7 à 14
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dagen; tevens komt bij huismuizen een sterk verminderde gevoeligheid algemeen voor;
zelfs is warfarinresistentie in ons land aangetoond. Daarom is het aan te raden voor de
bestrijder om bij de bestrijding van huismuizen de actieve stoffen chloorfacinon,
difenacoum, bromadiolon dan wel ergocalciferol te gebruiken. Indien gewenst kan de
Afdeling Bestrijding van Ongedierte u nader adviseren.
Bovengenoemde middelen zijn onder vele merknamen in de handel, hetzij in gerede vorm
of als vloeibaar of poedervormig concentraat. Zij moeten voorzien zijn van een
toelatingsnummer, wettelijk gebruiksvoorschrift en een gebruiksaanwijzing. Deze voorschriften en ook de op het etiket vermelde voorzorgsmaatregelen dienen nauwkeurig te
worden opgevolgd.

Bij toepassing van difenacoum en ergocalciferol is het gebruik van aan de bovenzijde
afgesloten voerbakjes wettelijk voorgeschreven; doch ook aan te bevelen bij gebruik van
andere bestrijdingsmiddelen. Gebruikt kunnen worden voerkistjes of -doosjes (zie
illustraties).

f3 2,5cm
/

Verdelging

Het aangeboden lokaas moet aantrekkelijk zijn voor de huismuizen, dus zo vers mogelijk
lokaas is gewenst.
Kant-en-klare lokazen worden in de meeste gevallen en mede afhankelijk van de periode
van opslag steeds minder aantrekkelijk naarmate het lokaas ouder is.
Indien de bestrijder zelf het lokaas aanmaakt, dient te worden gerealiseerd, dat dit zelf
gemengde verpakte lokaas ingevolge de Bestrijdingsmiddelenwet niet aan derden mag
worden afgegeven of verkocht.
De bestrijding van een plaag van grote aantallen huismuizen is een zaak voor deskundigen.
die tevens de nodige aandacht schenken aan de te nemen weringsmaatregelen en niet alleen
bij de "klager" een bestrijding uitvoeren, maar ook een onderzoek instellen in de omgeving.
Het ondeskundig toepassen van bestrijdingsmiddelen kan ondermeer verminderde
gevoeligheid ten opzichte van de gebruikte middelen veroorzaken bij de huismuizen. Zoals
reeds eerder vermeld , werd op diverse plaatsen in Nederland een verminderde gevoeligheid
en resistentie (ongevoeligheid) van huismuizen voor warfarin vastgesteld.
Het bekende lokaas voor de bestrijding van bruine ratten is op basis van warfarin in de
volgende mengverhouding (lees het etiket): 19 kg Ie kwaliteit stofvrije ongepelde haver
eerst gemengd met 200 cc slaolie en vervolgens met I kg 0.5% warfarinpoeder.
Aan de bestrijder van de huismuis wordt door onze afdeling het gebruik van één der
volgorde lokazen geadviseerd:
1. 10 kg Ie kwaliteit vers gepelde haver, mengen met 250 cc chloorfacinon-concentraat,
daarna toevoegen 100 g poedersuiker;
2. difenacoum-lokaas (0,005%); alleen kant-en-klaar verkrijgbaar. Dit lokaas mag alleen
binnen gebouwen worden toegepast en moet worden uitgezet in van boven afsluitbare
voerbakjes;
3. bromadiolon-lokaas (0,005%); eveneens kant-en-klaar en alleen binnenshuis toe te
passen;
4. 10 kg Ie kwaliteit vers gepelde haver, mengen met 250 cc ergocalciferol-concentraat,
daarna met 100 g poedersuiker.
Al deze middelen zijn uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik door terzake
deskundigen.
Zo nodig kan een lokaaskeuzeproef worden uitgevoerd om uit te vinden welk soort voedsel
het meest aantrekkelijk is voor huismuizen; bijvoorbeeld kan worden geëxperimenteerd
met kuikenzaad, haver met limonade, melasse of ei vermengd , gebroken mais, zoete appels,
etc.
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Taps luikje
Het is mogelijk dat bij toepassing van muizenvoerkistjes of -doosjes deze de eerste paar
dagen worden gemeden door de muizen, omdat het een voor hen onbekend "object" vormt.
Meestal hebben de dieren echter hun " loopje" snel gevonden èn blijkt dat zij de "veilige"
dekking ervan prefereren, zelfs in levensmiddelenbedrijven waar volop ander voedsel
aanwezig is.
Het gebruik van voerkistjes of -doosjes voorkomt ongewenste verspreiding van het lokaas;
het blijft tevens droog en stofvrij. Voorts vergemakkelijkt het het vaststellen van de mate
van opname van het lokaas en het zonodig verversen ervan. Het lokaas moet op veel
plaatsen en in voldoende mate worden uitgezet, zodat de muizen er zich gedurende een
aantal dagen ruimschoots aan te goed kunnen doen en niet onderling behoeven te vechten.
Zijn er grote aantallen muizen aanwezig, dan is het zeer waarschijnlijk dat het om een paar
families gaat. Mede daarom (N.B. territoriumverdediging) dient men veel voer kistjes of
-doosjes te plaatsen.
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Voerplaatsen dienen op goed gekozen plaatsen te worden ingericht, b.v. nabij schuilplaatsen en op "paden" die de dieren gebruiken tussen de schuilplaatsen en plaatsen waar
ze gewend zijn hun voedsel te zoeken. Voerplaatsen zodanig inrichten, dat ze onbereikbaar
zijn voor kinderen, huisdieren, vee en vogels. Huisdieren tijdens de verdelgingsactie zo
royaal mogelijk voeren met eiwitrijke spijzen (vlees, vis, melk, etc.), zodat zij geen behoefte
hebben dode of zieke muizen op te eten. Geadviseerd wordt het aantal voerplaatsen per
ruimte te noteren en in grotere objecten de voerbakjes te nummeren en deze per locatie te
noteren.
Indien muizen dienen te worden bestreden in bedrijfshallen, e.d. waar veel verladen wordt
en veel gerij is, dient men zich te realiseren dat kartonnen doosjes vaak beschadigd worden
en gemakkelijk in het ongerede raken; het gebruik van voerkistjes is daar zeker te
prefereren. Ten behoeve van het plaatsen van kistjes of doosjes boven plafonds kan worden
aangeraden een taps toelopend luikje te laten aanbrengen (zie tekening).
Als richtlijn kan worden aangehouden om tenminste I voerplaats per 10 m 2 vloeroppervlakte in te richten.
Controle en aanvulling/verversing

Het belangrijkste aspect van de bestrijding naast een goede inventarisatie van de
verspreiding van huismuizen is de controle op de opname van het lokaas. Dit dient na 2-3
dagen te geschieden en waar goede opname heeft plaatsgevonden, dient het lokaas te
worden ververst. Het oude lokaas verwijderen. Als hulpmiddeltje bij de controle op de
opname van het lokaas kan dit aan één kant in het kistje of doosje worden gedeponeerd
door het even schuin te houden zodat de rest van de bodem vrij blijft. Verstoring van het
lokaas of afgeknaagde resten zijn dan snel te constateren.
Als men gewend was haver vermengd met warfarin te gebruiken diende men flink wat
lokaas per voerplaats uit te zetten en moest er flink wat gegeten worden voordat mogelijk
na 7-14 dagen de eerste slachtoffers vielen. Bij de geadviseerde middelen en met name bij
het gebruik van difenacoum volgt doding veel sneller en wordt aanzienlijk minder van het
lokaas gegeten. De eerste slachtoffers bij toepassing van eerder vermelde middelen vallen
als volgt: difenacoum 2-3 dagen, chloorfacinon 3-8 dagen, bromadiolon 2-8 dagen ,
ergocalciferol 2-14 dagen.
Het controleren en verversen dient te worden voortgezet totdat er geen opname meer
plaatsvindt.
Tijdens en na een verdelgingsactie dode muizen opruimen, evenals het na de actie
overgebleven lokaas.
Voorts dient men te controleren of de gegeven weringsadviezen zijn uitgevoerd.
Voorzichtigheid geboden

Nogmaals zij benadrukt, dat het vergiftigde lokaas altijd zo moet worden uitgelegd, dat het
buiten bereik is van kinderen, huisdieren en vee. Anti-coagulanten zijn op den duur
dodelijk voor alle warmbloedige wezens en vitaminepreparaten werken in op alle
diersoorten met een calciumstofwisseling. Muizen die ziek of gestorven zijn door opname
van bestrijdingsmiddelen, zijn vergiftig voor andere dieren die muizen vreten. Vooral
varkens zijn zeer gevoelig voor met name anti-coagulanten.
Als vergiftigd lokaas toch in een verkeerde maag terechtkomt, dient men onmiddellijk de
dokter of dierenarts te waarschuwen en hem mee te delen om welke actieve stof en
toxicologische groep het gaat.
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TUINMIEREN
of (Lasius spp.)

Algemeen

Mieren behoren tot de orde der vliesvleugeligen (Hy menoptera) en worden alle gerekend te
behoren tot de familie der Formicidae. Het zijn sociaal levende, statenvormende insekten.
Een mierenstaat omvat in de regel een aantal, in verband met hun werkzaamheden, sterk
gespecialiseerde individuen.
Zo vinden we daarin:
De werksters. Dit zijn onvruchtbare vrouwelijke exemplaren. Hun plicht is te zorgen
voor de voedselvoorziening van de staat. Het zijn deze werksters die ons door hun
omzwervingen op zoek naar voedsel last veroorzaken.
Als een werkster een rijke voedselbron heeft gevonden, maakt zij de overige werksters
hierop attent, die dan langs een door de vindster aangegeven spoor naar de bron gaan
om hulp te bieden bij het binnenhalen van het gevonden voedsel. Zo ontstaan de z.g.
mierenstraten. Deze geven dus de richting aan waarin men het mierennest moet zoeken,
een waardevol gegeven bij de bestrijding.
Naast de zorg voor de voedselvoorziening hebben de werksters tot taak de verzorging
van de koningin en het broed.
Eén of meerdere koninginnen. Dit zijn vruchtbare vrouwelijke individuen die als eerste
tot taak hebben te zorgen voor de instandhouding van de soort. Zij leggen de eieren.
Gewoonlijk komt de koningin, als de staat eenmaal gevestigd is, niet meer buiten het
nest. De koninginnen zijn in het algemeen aanzienlijk groter dan de werksters.
Mannetjes en jonge koninginnen. Alle exemplaren zijn gevleugeld. Zij dragen zorg
voor het instandhouden van de soort en het stichten van nieuwe kolonies. Bij
tuinmieren (Lasius-soorten) zijn ze in de maanden juli tot september in het nest
aanwezig. Bij gunstige weersomstandigheden vliegen ze uit; de z.g. bruidsvlucht.
Tijdens die vlucht vindt de bevruchting plaats. Daarna sterven de mannetjes. De
bevruchte wijfjes zoeken een geschikte plaats om te overwinteren en proberen in het
voorjaar een nieuwe kolonie te stichten.
Bij bepaalde mierensoorten komen ook nog soldaten voor. Dit zijn onvruchtbare
vrouwelijke exemplaren, die zich van de werksters onderscheiden door extra grote
kaken; zij hebben tot taak het nest tegen indringers te verdedigen. Soldaten treft men
bij de tuinmieren echter niet aan.
Uiterlijk

De tuinmieren die behoren tot het genus Lasius behoren tot de onderfamilie der
schubmieren of Formicinae. Deze onderfamilie draagt die naam omdat het gedeelte tussen
het borststuk en het achterlijf, de achterlijfssteel, naar boven toe verbreed is tot een schub.
De diverse soorten tuinmieren kunnen nogal verschillen in kleur. De meest voorkomende
soort is de zwartbruine wegmier doch ook geelbruine tot roodbruine soorten en zelfs
roodgele soorten komen voor. Variaties in grootte kunnen ook binnen de soort
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