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Inmiddels zijn er 3 generaties gefokt. De
dieren zijn inmiddels zo aan de omgeving
gewend dat de kooi rustig kan worden
opengemaakt om ze over hun kop te
aaien.
Dat is een groot verschil met bruine
ratten. Daarmee zijn inmiddels al 7
generaties gefokt, maar die vertonen nog
steeds agressief gedrag, zoals het doen
van uitvallen, het op de achterpoten staan
en schreeuwen.
Uit de resultaten van het fokprogramma
met zwarte ratten bleek, dat er bij de 9
worpen maar één worp was waarvan alle
jongen dezelfde kleur hadden als de
ouderdieren. Naar aanleiding hiervan
wordt geconcludeerd dat er niet van 3
ondersoorten gesproken mag worden.
De zwarte rat kan goed in
gevangenschap worden gehouden en
met voldoende aandacht zal deze
welllicht binnen 10 generaties handtam te
krijgen zijn.

Nawoord

nertsenvoer. De keuze van het lokaas
wordt uiteraard mede bepaald door de
omstandigheden.

Het zou interessant zijn na te gaan of de
kleurvariëteiten van de zwarte rat een
voorkeur tonen voor een bepaald biotoop.
Met andere woorden: wordt in een
graanhandel een andere kleurvariëteit
aangetroffen dan op boerderijen.
Ervaringen uit de praktijk zijn welkom.

Teneinde na te gaan aan welke van deze
produkten ratten en muizen de voorkeur
geven, is dit in lokaaskeuzeproeven
getest.
1 . Opzet lokaaskeuzeproef

A.E. Brink
Voor de proeven worden telkens 5
mannelijke en 5 vrouwelijke wilde
bruine ratten , zwarte ratten of
huismuizen gebruikt. Er is gekozen
voor wilde ratten en muizen omdat
deze ten opzichte van tamme
laboratoriumdieren de eigenschap
hebben , dat ze veel attenter,
nieuwsgieriger en kieskeuriger zijn. In
de praktijk heeft men daar dan ook
mee te maken.
Alle dieren zijn bij het begin van de
proef in een goede gezondheidstoestand. Ze worden 7 dagen voor het
begin van de proef apart gehuisvest
om stress tijdens de proef te
voorkomen en de dieren te laten
wennen aan het alleen gehuisvest zijn.
De dieren hebben tijdens de
gewenningsperiode de beschikking
over voldoende laboratoriumdiervoer
en vers drinkwater.

Literatuur:
- Blaaderen, H. van: De verspreiding en
de bestrijding van de zwarte rat
(Rattus rattus L.) in Nederland - Rat en
Muis, 3e kwartaal 1982,
Hoofdinspectie Milieuhygiëne, Afdeling
Bestrijding van Dierplagen,
Wageningen
Grzimek (1974, 2e druk)
Het leven der dieren. Deel XI. Zoogdieren 2.

LOKAASKEUZE-PROEVEN
Summary
In the laboratory of our Department of
Pest Control wi ld rats and mice are kept
so that efficacy tests approach reality as
close as possible. In order to find out
which bait is most attractive to brown and
black rats and house mice a series of
preference tests were performed. Brown
rats favour dehusked oats and hamsterfood (composed of severeal cereals,
seeds, etc.); black rats prefer bird seed (a
mixture of fine seeds) and dehusked oats;
house mice have a strong preference tor
canary seed and as second choice
english flour of wheat.
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Sinds de afdeling Bestrijding van
Dierplagen over een eigen ratten- en
muizenlaboratorium beschikt, is zij in
staat om naar aanleiding van vragen en
opmerkingen uit de praktijk, gericht op
ratten- en muizenbestrijding een eigen
onderzoek te doen. Over het gebruik van
lokaas hebben bestrijders nogal
uiteenlopende meningen. Bv. de één
geeft bij de bestrijding van ratten en
muizen de voorkeur aan gerst, een
tweede aan zonnebloempitten of blank
kanariezaad , weer een ander aan
knaagdiervoer (een mengsel van allerlei
zaden, Johannesbrood en pellets
speciaal voor konijnen en cavia's) of

lokaaskeuze-opstelling huismuis

3. Proefopzet

De proeven worden uitgevoerd na de
gewenningsperiode van 7 dagen.
Tijdens deze periode krijgen de dieren
laboratoriumdiervoer H.F. AM Il 1O mm
rattenkorrels te eten.Gedurende 2
dagen voorafgaande aan de
lokaaskeuzeproef krijgen de dieren
onvergiftigde gepelde haver, gepunte
haver of tarwe aangeboden. De
opname hiervan wordt per dag per dier
bepaald. leder proefdier krijgt in zijn of
haar kooi 2 bakjes met het produkt
aangeboden.

2. De omstandigheden

De proefdieren worden apart gehuisvest in macrolon bakken. Afmetingen
van de bakken zijn: boven 41 x 26 cm
(zie afbeelding 1), onder 37 x 21 cm
en 15 cm hoog of in roestvrijstalen
kooien met afmetingen van 60 x 45 x
25 cm (zie afbeelding 2). De produkten
worden verstrekt in een bakje dat
tijdens de proef 30 gram van het
produkt kan bevatten.
macro/on bak met lokaaskeuze-opstelling
bruine rat
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~4. Enkele resultaten van lokaaskeuzeproeven

1
Proefnr. 157:
gepelde haver
knaagdiervoer (Witte Molen)

Bruine ratten (Rattus norvegicus
Berkenhout)
Proefnr. 90:
gepelde zonnebloempitten
ongepelde zonnebloempitten
gebroken maïs
gepelde haver

De eigenlijke lokaaskeuzeproef duurt 4
dagen. iedere dag wordt op hetzelfde
tijdstip de opname gecontroleerd (door
weging vastgesteld , waarbij reken ing
is gehouden met een percentage
gemorst voer) .
Vervolgens wordt het lokaas in de
bakjes ververst. Daarbij wordt de
volgorde van de bakjes verwisseld .

Proefnr. 147:
gepelde haver
gepunte haver

99,5%
0,5%
100,0%

Proefnr. 148:
gepunte haver
hamstervoer met extra
zonnebloempitten

13,1%

86,9%
100,0%

Proefnr. 153:
gepunte haver met bloedmeel
gepunte haver zonder bloedmeel

100,0%

50,6%

Bruine ratten hebben voor 2 produkten
een duidelijke voorkeur, nl. gepelde
haver en hamstervoer (samengesteld
uit diverse granen, zaden, e.d.) met
extra zonnebloempitten. Bij het
hamstervoer zonder de extra
toevoeging van zonnebloempitten,
blijkt de voorkeur voor de gepelde
haver weer aanwezig te zijn. Onder
praktijkomstandigheden waar het
problemen geeft om de aanwezige
bruine rat-populatie op het aangeboden middel te krijgen, is het aan
te bevelen om eerst een lokaaskeuzeproef uit te voeren met bv. gepelde
haver en hamstervoer, om na te gaan
aan welke van de twee lokazen de
ratten de voorkeur geven. Daarna
wordt er aan het lokaas, waaraan de
bruine ratten de voorkeur geven, een
toegelaten vloeibaar concentraat toegevoegd, teneinde een goede
bestrijding uit te voeren.

49,4%
100,0%

Proefnr. 154:
hamstervoer met chloorfacinon
en extra zonnebloempitten
83,6%
gepelde haver met chloor16,4%
facinon

Proefnr. 155:
hamstervoer zonder extra
toevoeging zonnebloempitten
gepelde haver

62,7%
37,3%

41,4%
58,6%

Proefnr. 98:
engelse tarwebloem
blank kanariezaad

12,6%
87,4%
100,0%

Proefnr. 99:
gepelde haver
blank kanariezaad

20,9%
79,1%
100,0%

Proefnr. 130:
strooivoer (vogelvoer)
gepelde haver

35,4%
64,6%
100,0%

In de lokaaskeuzeproeven komt
duidelijk tot uiting dat huismuizen een
sterke voorkeur hebben voor blank
anariezaad boven produkten als
gepelde haver, engelse tarwebloem en
vogelvoer (samengesteld uit diverse
fijne vogelzaden).
Als in de praktijk de bestrijding van
huismuizen slecht verloopt kan men
eerst een lokaaskeuzeproef met blank
kanariezaad en gepelde haver doen,
waarna het mogelijk is om één van de
twee produkten met een toegelaten
vloeibaar concentraat te mengen om
een goede bestrijding te krijgen .

100,0%

lokaaskeuze-opstelling bruine rat in
stalen kooi

Proefnr. 97:
engelse tarwebloem
gepelde haver

100,0%
22,5%
16,6%
13,8%
47,1%
100,0%

voerbakjes-constructie lokaaskeuzeproef

Huismuizen (Mus musculus L.)
54,5%
45,5%

bruine rat nieuwsgierig naar keuze
van het menu

100,0%
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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
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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
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