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Zwarte ratten (Rattus rattus L.)

Proefnr. 126:
strooivoer
gepelde haver

72,6%
27,4%

100,0%
Proefnr. 132:
gepelde haver
gepelde zonnebloempitten

86,0%
14,0%

100,0%
Proefnr. 142:
gerst
gepelde haver

43,3%
56,7%
100,0%

Proefnr. 144:
hamstervoer
blank kanariezaad

70,7%
29,3%

100,0%
Proefnr. 150:
gepelde haver
blank kanariezaad

54,0%
46,0%

Uit de lokaaskeuzeproeven blijkt dat
strooi(vogel-)voer favoriet is bij de
zwarte ratten. Het bevat een mengsel
van zeer uiteenlopende kleine zaden
waaraan de zwarte ratten in proefnr.
126 de voorkeur geven boven de
gepelde haver.
Hamstervoer, een mengsel van
verschillende granen, zaden, e.a.
geniet in proefnr. 144 de voorkeur
boven blank kanariezaad.
Gepelde haver, gerst, gepelde
zonnebloempitten en blank
kanariezaad werden minder goed
opgenomen dan verwacht.
Als een bestrijding met een produkt op
basis van gepelde haver niet
voldoende resultaat geeft, zou er een
lokaaskeuzeproef gedaan kunnen
worden met bv. strooi(vogel-)voer en
hamstervoer om te kijken van welke
van de twee produkten door de zwarte
ratten het meest opnemen. Daarna
wordt het produkt dat het best wordt
opgenomen gemengd met een
toegelaten vloeibaar concentraat om
de bestrijding af te ronden .
A.E. Brink

zaken te worden vastgesteld:
1. de verspreiding van de muizen over
het winkelcentrum. Er wordt dus niet
alleen gekeken bij de klager, maar bij
alle panden en ruimten binnen de
aaneengesloten bebouwing. De
bevindingen worden op (een) plattegrond(en) genoteerd voor alle
verdiepingen. Namen en adressen van
evt. eigenaren en/of beheerders en
een coördinator die namens de
eigenaren spreekt. Indien meerdere
bestrijdingsfirma's betrokken zijn, een
coördinator die namens de uitvoerders
spreekt. De gemeente dient het in
dergelijke gevallen tot haar taak te
rekenen als toezichthouder op te
treden
2. de mate waarin de muizen zich in
delen van het gebouw ophouden. Dit
wordt vastgesteld aan de hand van
uitwerpselen, sporen van buiksmeer,
schade aan artikelen en knaagschade
aan materialen. De afwezigheid van
schuilplaatsen van muizen op of onder
schappen, tussen voorraden, e.d. Zo
nodig worden deze verwijderd
3. het aantal voerplaatsen dat benodigd
is om een adequate bestrijding uit te
kunnen voeren. Bij ernstige hinder

100,0%

Mouse control in a shopping centre is in
most cases a complicated matter. Several
items have to be available, before the
application of rodenticides can take place:
A map with the distribution of the animals
inside the building; financial agreements;
supervision and coördination; information
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on pesticides and control measures, if
necessary in different languages; bait
boxes, etc.
Na ontvangst van een melding en
registratie op een objectkaart kan een
onderzoek worden gestart. Bij een
onderzoek (gebruik van een goede
zaklamp is nodig) dienen de volgende
Dierplagen en Milieu, 41 (1) 1993

Betrokkenen dienen voordat de bestrijding plaatsvindt schriftelijk op de hoogte
te worden gesteld van het plan van
aanpak, genomen en te nemen maatregelen, afspraken betreffende data van
de bestrijding, taakverdeling van de
uitvoering en de namen van contactpersonen, telefonische bereikbaarheid
(tel.no./tijden), e.d.; Werking van het
bestrijdingsmiddel en eisen die aan de
estrijding worden gesteld; Toelichting
ten aanzien van de nazorg.
Zo nodig worden tolken ingeschakeld
voor niet Nederlands sprekende
betrokkenen.

De bestrijding van de huismuis
(Mus musculus L.) in een winkelcentrum
Summary

wordt het aantal van één voerplaats
per 10 m2 vloeroppervlak als
maximum gehanteerd. Dit aantal zal
echter in een winkelcentrum gezien de
indeling nooit worden gehaald
4. de weringsmaatregelen op hygiënisch
gebied, die voorafgaand aan een
bestrijding moeten worden getroffen
5. de weringsmaatregelen op
bouwtechnisch gebied die
voorafgaand aan een bestrijding
moeten worden getroffen, inclusief het
bereikbaar maken van ruimten waar
voerplaatsen moeten worden ingericht
6. de keuze van het toe te passen
lokaas, waarbij gelet wordt op de
aantrekkelijkheid van het lokaas t.o.v.
de in de winkelpanden aanwezige
artikelen.

inventarisatie verspreiding huismuizen
in winkelcentrum, maar ook in
bovenliggende woningen

Dierplagen en Milieu, 41 (1) H)93

Voor de uitvoering van de bestrijding van
start kan gaan, moet de bestrijder zich
ervan op de hoogte stellen dat hij over
een voldoende aantal voerkistjes
beschikt. Voorkeur voor de afmetingen
20 x 12 x 10 cm, met twee openingen van
2,5 cm. De onderzijde van deze
openingen bevindt zich op 6 cm van de
binnenkant van de bodem. De voerkistjes
worden genummerd. Deze nummers
worden met de voerplaatslokatie op een
13

■

lijst genoteerd. Op deze lijst kan per
controledatum de opname van lokaas
worden aangegeven. Hierdoor wordt een
betrouwbaar overzicht van de
bestrijdingsactiviteiten verkregen.
Keuze van het lokaas:
Als gekozen wordt voor het zelf bereiden
van lokaas, staan de werkzame stoffen
bromadiolon en difenacoum ter
beschikking. Een bestrijding met
werkzame stoffen met een geringere
giftigheid geeft in het algemeen
onvoldoende resultaat. Als lokaas kan
een keuze worden gemaakt tussen

1

gepelde haver of vogelzaad. Zie voor de
juiste mengverhouding de tekst van de
gebruiksaanwijzing op het betreffende
etiket. Mocht er gekozen worden voor
een gereed lokaas (in sommige gevallen
minder aantrekkelijk voor muizen), dan
volstaat een der volgende werkzame
stoffen: bromadiolon, difenacum,
difethialon en brodifacum.
De uitvoering van de bestrijding:
- de lokaaskisten moeten op of bij de
looppaden van de muizen worden
gezet, maar buiten bereik van kinderen
en huisdieren en niet zichtbaar voor

...,.__,,,,,,,.,..

... onder de schappen met diervoeders

... naast de vrieskist

\

•

voerkist plaatsen waar de muizen komen

vullen van muizenvoerkist met lokaas
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voerk1st boven plafond
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.

. .. op de vloer bij de kaas- en broodafdeling
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-.

.. . onder de schappen met koekjes.

het publiek
- de lokaties moeten zo dicht mogelijk
bij de nestelgelegenheid van de
muizen worden gekozen (N.B. boven
plafonds en in kruipruimten)
- na het uitzetten van lokaas dient de
opname zo frequent mogelijk te
worden gecontroleerd (minimaal een
maal per week)
- verversing of aanvulling van het lokaas
moet in voldoende mate geschieden.

Er wordt gewerkt met multi-dosis
middelen. Knaagdieren moeten hier een
aantal dagen achtereen van op kunnen
15
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nemen om er dood aan te gaan. Als de
opname volledig is gestopt, er geen verse
sporen meer worden gevonden en er
geen nieuwe schade meer optreedt, kan
de conclusie worden getrokken dat de
bestrijding afdoende resultaat heeft
opgeleverd.

SPEKKEVERS IN EEN RESTAURANT

Tijdens een van mijn bezoeken aan een
gemeente werd ik gevraagd mee te gaan
naar een restaurant in de oude
binnenstad. Er werden enige problemen
ondervonden bij de rattenbestrijding. Het
,lflllllr ging om problemen bij de opname van
,.- het lokaas en om het feit dat kennelijk
niet alle openingen waardoor ratten zich
toegang verschaften konden worden
gevonden. Een bijkomend probleem was
dat door communicatiestoornis de
restauranteigenaar niet wilde of kon
begrijpen dat van hem de nodige
medewerking werd verwacht.
Op zoek naar de oorzaken kwamen we
ook in de keuken terecht. Speurend met
de zaklamp werd in alle hoekjes en
gaatjes gekeken, met name om eventuele
riooldefecten te vinden zoals
schrobputjes zonder emmertje of deksel.

uitgezet lokaas controleren en zo nodig
verversen

Geadviseerd wordt om na afloop van de
bestrijding een controle op de resultaten
uit te voeren door in de voerkistjes een
voor muizen aantrekkelijk, onvergiftigd
(graan)produkt uit te zetten en de
voerplaatsen periodiek te blijven
inspecteren.

In een smalle ruimte was een diepvriezer
ingebouwd tussen enkele stellingen met
voorraden. Zonder de stellingen te
ontmantelen was hij niet te verplaatsen.
Gelukkig bood de zaklamp uitkomst.
Hiermee konden we tussen de muur en
de diepvriezer kijken. En wat schetste
onze verbazing! Op de grond achter de

UIT DE
BUITENDIENST
Summary

Larder beetles (Dermestes lardarius L.) in
a restaurant were found developing in
offal behind a built-in deep freezer.
16

""'1,,spekkever (Dermetes lardarius L.) en
2 stadia van larven
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diepvrieskist krioelde het van de larven
en volwassen exemplaren van de
gewone spekkever (Dermestes lardarius
L.). Deze soort, een aaseter kan tot de
zogenoemde voorraadinsekten worden
gerekend. Ze leggen hun eieren op of bij
vleesresten, die vaak al zeer oud en
uitgedroogd zijn. De ontwikkelingsduur
van ei tot [mago (het volwassen insekt) is
afhankelijk van de temperatuur 45 - 255
dagen. De kever leeft circa drie maanden.
Het wijfje legt in die periode 200 - 800
eitjes in naden en kieren nabij de
voedselbron. De larven die uit de eieren
komen vreten door tot zij, na een aantal
vervellingen, volgroeid zijn. Daarna
verlaten zij het substraat waarop zij leven
en zoeken een geschikte plaats om zich
te verpoppen .
Als de soort volledig tot ontwikkeling kan
komen, kan dat betekenen dat de bron al
geruime tijd aanwezig is. Gezien de
plaats van de diepvriezer hoeft het niet te
verbazen dat dat hier het geval was. Als
we bedenken dal de kok op het deksel
voedsel heeft neergezet en vervolgens de
vrieskist "voorzichtig" heeft geopend, dan
hoeft het deksel maar iets te schuin te
worden opgetild om vlees of andere
produkten te morsen.
Hoewel we er dus niet naar zochten,
liepen we tegen een probleem aan
waarmee we de restauranteigenaar wel
wilden confronteren. Hij kwam, keek,
schrok en beloofde beterschap. En
zowaar, bij een volgend controlebezoek
bleek men alle mogelijke moeite te
hebben gedaan om de bron voor de
ontwikkeling van spekkevers opgeruimd
te krijgen.
Het onnodig gebruik van
bestrijdingsmiddelen werd daarmee
voorkomen.
Uiteraard werd aan de rattenbestrijding
de nodige aandacht besteed.

FRUITVLIEGJES IN DE
HUISHOUDSCHOOL
Summary

Ina domestic science school hindrance
by fruitflies (Drosophila sp.) was caused
because organic waste was not put in a
container outside the building by the
cleaning service performing daily
maintenance. The cleaning service
personnel kept il out of sight behind the
doors of the "working closet" sometimes
lor more than a week. The life cycle of
fruit !lies is trom 8 to 11 days.
Vanuit een huishoudschool werd bij de
gemeente melding gedaan, dat men
hinder ondervond van vele vliegjes. Ded
door henzelf uitgevoerde bestrijding met
behulp van spuitbussen gaf niet het
verwachte resultaat. Om die reden trok
men maar eens aan de bel.

Literatuur: S. V. 0.-syl/abus B, bijgewerkt

tlm 1992.
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fruitvlieg (Drosophila sp.)
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