Alle "begaanbare" rioolputten in het proefgebied werden wekelijks geïnspecteerd en de
resultaten in bijgaande tabel vastgelegd. Rond eind 1979 na± 2 maanden bestrijdingsactiviteiten werd geen opname meer geconstateerd. Op 4 januari en 11 februari 1980
werden in alle putten in het proefgebied alle vetbollen - alhoewel geen enkele vetbol was
aangevreten - door nieuwe vervangen.
Op 17 februari 1980 vond de laatste controle plaats. De vetbollen bleken na deze periode
van ± 2 maanden nog steeds onaangeroerd.
In het proefgebied was het aantal rattenmeldingen in 1979 tot de start van de
proefbestrijding 15. Op 9 november 1979 werd nog slechts één rattenmelding ontvangen.
Daarna kwam er geen enkele rattenmelding meer uit het proefgebied, waaruit geconcludeerd mag worden, dat de activiteiten van de gemeentelijke ongediertebestrijders de
heren v. Mispelaar en v. d. Flier succesvol zijn geweest.

Conclusies

Rattenringen lossen binnen 2 dagen geheel in water op. Rattenringen verpakt in plastic
zakjes verschimmelen en verbrokkelen; er werd geen opname van geconstateerd.
Schapenniervetbollen op basis van 0,025% warfarin verliezen hun kleur door het
rioolwater.
Schapenniervetbollen op basis van 0,00625% chloorfacinon werden goed opgenomen en
gezien het achterwege blijven van nieuwe klachten mag worden aangenomen dat deze
chloorfacinon-vetbollen bij de bestrijding van bruine ratten in riolen effectief zijn.

BESTELLING
VAN FOLDERS
Ondermeer ter ondersteuning van in de winter te voeren acties ter bestrijding van de bruine
rat wordt geadviseerd gebruik te maken van onze folder "Insecten? Informeer bij de
gemeente. Ratten? Bel de gemeente".
Bij het ontwerp is er rekening mee gehouden dat gemeentelijke of regionale diensten een
stempel voor de vermelding van het adres en telefoonnummer van hun dienst willen
plaatsen. Daartoe is op pag. 4 van de folder ruimte opengelaten. De folder is uitgevoerd in
zwart/ wit met als steunkleur steenrood.
Folders kunnen in aantallen van 100 stuks schriftelijk (graag vóór half oktober a.s.)
worden besteld bij onze afdeling tegen kostprijs (f9,- per 100 stuks). Bij uw bestelling
gelieve u op te geven welke aantallen worden gewenst. De rekèning in de vorm van een
acceptgirokaart zal bij de zending worden gevoegd.
Te uwer oriëntatie drukken wij de folder hierbij af.
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