Verspreidingsgebied zwarte ratten
in Noord-Brabant
Tevens kan worden gedacht aan het
controleren van aangrenzende panden,
omdat daar aanwezig schimmelmateriaal
voor herinfectie kan zorgen. Te vaak
wordt nog aangenomen dat door een
bestrijding de zaak is afgesloten.
Achtergebleven restanten van een
huiszwamaantasting kunnen echter
zorgen voor een herinfectie.
Uit de resultaten is naar voren gekomen
dat het veelvuldig ontvangen van
huiszwamklachten bevorderlijk is voor de
kennis. Bij de gemeenten waren er nog
velen die de expertise elders moesten
zoeken, terwijl bedrijven met veel
meldingen wel expertise in huis hebben.
Discussie

Door deze enquête is inzicht verkregen in
het aantal huiszwam-klachten dat in de
periode 1980-1990 in Nederland is
gemeld. De gedachte achter de enquête
was om te onderzoeken hoe hoog de
nood is in Nederland. Naar nu blijkt gaat
het toch wel om een omvangrijk
probleem, waar veel geld mee is
gemoeid. Daarom wil de Afdeling trachten
er iets aan te doen. Om te beginnen is er
een onderzoek gestart bij TNO. Hopelijk
is dit voor andere instanties een
stimulans om andere punten van de
huiszwamproblematiek te (laten)
onderzoeken. Doel van bovengenoemd
onderzoek bij TNO is om huiszwam te
detecteren op basis van de typische lucht
die de huiszwam verspreidt. Wellicht kan
in een volgend nummer nader op dit
onderzoek worden ingegaan.
De enquête kan geen antwoord geven op
alle vragen over het optreden van de
huiszwam in Nederland. Enerzijds omdat
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niet alle klachten bij de gemeenten
binnenkomen, anderzijds omdat er
overlap bestaat tussen meldingen die van
instanties of gemeenten naar het
bedrijfsleven worden doorgespeeld, en
tenslotte omdat enkele bedrijven geen
medewerking hebben verleend aan de
enquête.

In 1968 populations of the roof rat (Rattus
rattus L.) were found in anima! live stock
farms in 6 municipalities situated on and
close to the Belgian border. In 1983 the
roof rat had spread out to 50
municipalities. A coordinated campaign
was considered necessary to control this
species and to end the spreading of the
rats.
The Dutch Department of Pest Control
received written reports trom 55
municipalities about their participation.
The results of the campaign (1983-1985)
were satisfactory. In the following years
however small numbers of rats migrated
to neighbouring villages and in 1989 the
total area of distribution mounted up to 69

Door de resultaten is duidelijkheid
verschaft in de registratie door
gemeenten: bij welke afdelingen de
meldingen terechtkomen en waar hiervan
een overzicht aanwezig is. Gebleken is
dat de registratie minimaal is bij alle drie
de geënquêteerde instanties. Voordeel
van een goede registratie is dat bij
constatering van een klacht kan worden
gekeken of er al eerder in die buurt een
geval is geweest. Tevens kan onderzoek
worden gestart in die regio's die
(extreem) zwaar zijn getroffen door
huiszwam-aantastingen.
Tenslotte is naar voren gebracht dat de
schimmel-kennis van de mensen in het
veld niet altijd even goed is. Bij sommige
instanties bestaat de behoefte om een
(beperkte) cursus te volgen. Er is echter
momenteel geen instantie die aan deze
behoefte naar opleiding kan voldoen.
Vanuit het bedrijfsleven werd om meer
voorlichting aan zowel gemeenten als
particulieren gevraagd, omdat de
huiszwam nog al eens de kans krijgt te
escaleren, vanwege ondeskundige
aanpak of een verkeerde diagnose van
de aantasting. Tevens dienen bij een
sanering andere plagen in de gaten te
worden gehouden. Bij het ventilatieadvies
dient bijvoorbeeld ook aan muisdichte
roosters te worden gedacht.

ZWARTE RAT (Rattus rattus l.)

ir. J.T. de Jonge.
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verspreidingsgebied van de zwarte rat in
Noord-Brabant in 1985 in 61 gemeenten
in de periode 1986 tlm 1991 uitbreiding tot
68 gemeenten in Noord-Brabant en 1 in Limburg
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municipalities. Early 1990 the Pest
Control Department repeated an
inventory of the spreading of the roof rat
and registered the excistance of the
animals in 69 municipalities. In 1991 the
request was repeated and figures show
that the spreading had stopped.
"Olievlekverspreiding"

In de provincie Noord-Brabant werd de
zwarte rat in 1968 aangetroffen in een
zestal gemeenten. Ondanks door
betrokken gemeenten en veehouders
uitgevoerde bestrijdingen, vond een
"olievlekverspreiding" van de zwarte rat
plaats. In 1985 omvatte het
verspreidingsgebied rondom Eindhoven
61 gemeenten (zie kaart). De 50

1

1
gemeenten die in 1983 deel uitmaakten
van het aaneengesloten
verspreidingsgebied van de zwarte rat in
Noord-Brabant werden door de afdeling
Bestrijding van Dierplagen uitgenodigd
deel te nemen aan een vergadering. Deze
betrof de organisatie van een
gecoördineerde actie van een intensieve
bestrijding van de zwarte rat (zie Rat en
Muis, maart 1986).
Aan deze bijeenkomst werd ook
deelgenomen door twee
vertegenwoordigers van de Veterinaire
Dienst van het Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij, door wie het
belang van de preventie van de
verspreiding van veeziekten door
knaagdieren en het daarmee
samenhangende grote economische
belang werd aangegeven.

Nadat in 1983 een inventarisatie werd
gehouden, besloten de 50 betrokken
gemeenten over te gaan tot een
intergemeentelijke aanpak. In de periode
1983 t/m 1985 werd in alle betrokken
gemeenten een intensieve
bestrijdingsactie uitgevoerd. Met het
terugdringen van de aantallen zwarte
ratten werd onder meer beoogd de kans
op uitbreiding van het
verspreidingsgebied te verkleinen. In de
periode 1980 tl m 1985 groeide het aantal
gemeenten met zwarte ratten immers van
32 tot 61.
Vanaf maart 1984 werden alle gemeenten
grenzend aan het verspreidingsgebied
van zwarte ratten geïnformeerd omtrent
de in uitvoering genomen intensieve
bestrijdingsactie van de zwarte rat in een

aaneengesloten gebiedsdeel van de
provincie Noord-Brabant. Deze
randgemeenten werden verzocht
steekproefsgewijze na te laten gaan of in
de gemeente ook zwarte ratten in stallen
aanwezig waren. In bedrijven waarvan
meldingen werden ontvangen werd
aldaar zorg gedragen voor een intensieve
bestrijdingsactie.
Begin 1990 herhaalde de afdeling
Bestrijding van Dierplagen de
inventarisatie van de verspreiding van
zwarte ratten en registreerde dat in een
aaneengesloten gebied van 69
gemeenten, zwarte ratten waren

Aantallen meldingen :
- meldingen van agrarische objecten
- meldingen particuliere woonobJecten
- meldingen niet-agrarische bedrijven

geconstateerd. Door tussentijdse
gemeentelijke inventarisaties werd
overigens bevestigd dat het aantal
objecten met zwarte ratten redelijk stabiel
bleef en dat de uitbreiding van het
verspreidingsgebied aanmerkelijk was
vertraagd ten opzichte van de periode
voor 1985. Deze ontwikkelingen waren
voor de Afdeling aanleiding om aan de 69
betrokken gemeenten te vragen
gegevens te verstrekken omtrent
meldingen van zwarte rat-objecten over
het jaar 1990. Het verzoek werd voor
1991 herhaald, zodat thans vergelijkbare
gegevens beschikbaar zijn.

1990

1991

947
123
39

785
163
42

1109

990

2
5
25
19
14
4

2
14
22
15
12
4

69

69

De aantallen meldingen per gemeente
vertoonden een grote verscheidenheid en
kunnen als volgt worden weergegeven:

-

gemeenten zonder registratie
geen meldingen geregistreerd
gemeenten met 1 - 9 meldingen
gemeenten met 1O- 24 meldingen
gemeenten met 25 - 49 meldingen
gemeenten met 50 of meer meldingen

zwarte rat

■

48

Dierplagen en Milieu, 40 (3) 1992

Dierplagen en Milieu, 40 (3) 1992.

49

■

1
De aard van de activiteiten ter bestrijding
van zwarte ratten lopen per gemeente

-

geen bestrijding c.q. advisering
uitsluitend advisering
bestrijding tegen kostendekkend tarief
bestrijding niet-kostendekkend tarief
bestrijding met doorberekening kosten lokaas
contract 4 inspecties/jaar/ bestrijding
gratis uitvoering bestrijding

Het is hoopgevend dat vanaf 1990 geen
verdere "olievlekverspreiding" meer heeft
plaatsgevonden.
Met betrekking tot de geregistreerde
meldingen bij gemeenten behorende tot
het verspreidingsgebied is er sprake van
een geringe vermindering van de
aantallen. Om verdergaande
terugdringing van zwarte ratten-

is per soort verschillend en hangt
ondermeer af van de temperatuur en de
relatieve luchtvochtigheid. In verwarmde
ruimten kunnen de meeste soorten
voorraadinsekten meerdere generaties
per jaar voortbrengen. Dus als er grote
aantallen volwassen exemplaren van een
soort in een bedrijf voorkomen, moet de
ontwikkeling plaatsgevonden hebben in
een bron, die gedurende langere tijd voor
de larven van de betrokken soort
beschikbaar is geweest.
Voorraadinsekten vinden we onder de
kevers ( Coleoptera) en de motten
(Microlepidoptera). Alle
vertegenwoordigers uit beide groepen
kennen een volledige
gedaanteverwisseling. Het volwassen
wijfje zet na de paring de eieren af; bij de
meeste soorten gebeurt dat al in de bron
waarin de larven die uit de eieren komen
zich ontwikkelen. Na het larvale stadium
volgt het popstadium. In de pop verandert
de larve en wordt een volwassen dier.
Deze verandering noemen we een
metamorfose. Voor alle duidelijkheid: de
larve lijkt absoluut niet op het imago.
Neemt u het voorbeeld maar in gedachte
van de rups (larve) en de vlinder
(volwassen dier).

uiteen en kunnen als volgt worden
weergegeven :

1990

1991

3
4
4
4
1
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3
9
5
5
8
1
38

69

69
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populaties voor de komende jaren te
effectueren is het van belang dat de
betrokken gemeenten de inspanningen
ter signalering en bestrijding van zwarte
ratten voortzetten op het huidige niveau
en waar nodig de aandacht voor deze
problematiek opvoeren.
H.J.M. Vergoossen

Voorraadinsekten in een levensmiddelenbedrijf
Summary

Voorraadinsekten

In shops sometimes problems occur
caused by insects in stored food. Beetles
and moths of different species can be the
cause of the nuisance. Cases of
infestation by the Indian meal moth, the
Biscuit beetle and the Grain weevil are
described. lt is of the utmost importance
to keep the temperature if possible below
15°C and clean up the storage rooms
regularly to prevent the development of
the insects.

Voorraadinsekten, de naam geeft het al
aan, horen tot de soorten die zich in
voorraden ontwikkelen. We hebben het
dan over voedselvoorraden, waarbij het
kan gaan om de grondstoffen daarvoor,
de halffabrikaten of de eindprodukten. In
het algemeen kan worden gesteld dat de
ontwikkeling van de meeste
voorraadinsekten in onverwarmde
ruimten aanzienlijk vertraagd en soms
zelfs gestopt wordt. De ontwikkelingsduur

1

l

cacaomot

■

50

Dierplagen en Milieu, 40 (3) 1992

Dierplagen en Milieu, 40 (3) 1992.

In een levensmiddelenbedrijf zal de
bedrijfsleider streven naar een hoge
omzetsnelheid van de produkten. Vooral
voor bederfelijke waren is dat van groot
belang. De gewoonte in de winkel is om
bij aanvoer van nieuwe produkten
datgene wat nog op de plank staat naar
voren te halen. Zo wordt voorkomen dat
de uiterste verkoopdatum wordt
gepasseerd, zonder dat het produkt is
verkocht. Samen met een adequaat
schoonmaakprogramma geeft dat een
goede waarborg om aantasting van
produkten door voorraadinsekten tegen
te gaan.
Toch ontvangt de Afdeling regelmatig
meldingen over voorraadinsekten in
levensmiddelenbedrijven. Bij de
beoordeling van de oorzaken moet
worden bedacht dat te allen tijde de
ontwikkelingsbronnen van de larven
moeten worden opgespoord. Pas als
deze zijn gesaneerd kunnen maatregelen
tegen verdere ontwikkeling worden
genomen.
Enkele voorbeelden
In een kleine "kruidenierswinkel" van een
grote onderneming werden grote
aantallen van de vruchtmot (Plodia
interpunctella Hübner) waargenomen.
Bestrijding met spuitbussen door het
eigen personeel leverde wel dode motten
op, maar het probleem bleef bestaan.
Onder invloed van de klimatologische
omstandigheden zien we in het voorjaar
(mei/juni) de volwassen exemplaren in
grote aantallen verschijnen. Dan wordt de
nood hoog voor het bedrijf en wordt de
spuit(bus) ter hand genomen. In veel
gevallen worden de volwassen dieren
gedood die hun eieren al hebben afgezet.
Nu is het zo, dat na de paring en het
afzetten van de eieren de volwassen
dieren doodgaan. Hun taak, het zorgen
voor het voortbestaan van de soort, zit
erop. Dus is bovengenoemde toepassing
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