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Bestrijding

De bestrijding kon worden uitgevoerd met
behulp van lever/chloordecone lokazen.
Met tussenpozen van 9-14 dagen werd in
totaal 4 keer een hoeveelheid lokazen
uitgeplakt. De mieren namen goed op van
het bestrijdingsmiddel en ook na enkele
maanden bleek dat de populatie
vuurmieren volledig was uitgeroeid.

Sotenopsis-soorten komen over de gehele

tropische streken in de Verenigde Staten
van Amerika worden op uitgebreide
schaal bestrijdingen uitgevoerd. Dit was
de eerste keer dat een vuurmiersoort in
Nederland werd aangetroffen. Om verdere
verspreiding van dergelijke soorten in ons
land tegen te gaan is het aan te bevelen
dat kleine mieren in woningen zo snel
mogelijk door deskundigen worden
gedetermineerd en dat een goede
bestrijding wordt uitgevoerd.
J.T. de Jonge

wereld voor maar vooral in (sub-)

GEEN VOERKISTEN
Summary

"No bait-stations" means "no-control". In
The Netherlands it is obligatory to use
special bait-stations tor rodenticides with
the active ingredient bromadiolone,
difenacoum, difethialon or brodifacoum.
Advantages are: reducing risks ,
protecting bait against dust and moisture,
easy checking and refreshing of the bait
and a "safe harborage" for rodents.
Met de uitspraak "Geen voerkisten =
geen bestrijding" wil ik van de beroepsmatige bestrijders nogmaals de aandacht
vragen voor de verplichting tot het
gebruik van vaste voerplaatsen, zoals
voerkisten, -dozen , -buizen en/of
voerpotten bij toepassing van middelen
op basis van bromadiolon, difenacum,
difethialon en brodifacum.
Anno 1994 komt het nog steeds voor dat
giftig lokaas in zakjes, in open voerbakken, op schoteltjes of los "gestrooid"
wordt uitgezet. Dat deze wijze van
werken niet meer van deze tijd is zou ik u
eigenlijk niet meer hoeven te vertellen.
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GEEN BESTRIJDING
Kennelijk zijn nog niet alle toepassers van
knaagdierbestrijdingsmiddelen
doordrongen van de noodzaak en de
wettelijke verplichting die op hen rust om
gebruik te maken van bedoelde
voerplaatsen.
Wettelijk gebruiksvoorschrift

iedere verpakking van een bestrijdingsmiddel is voorzien van een etiket. Op dit
etiket is een aantal onderdelen vermeld,
waaronder de naam van de werkzame
stof, het toelatingsnummer, het wettelijk
gebruiksvoorschrift, de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsaanbevelingen. Onder het wettelijk
gebruiksvoorschrift voor de werkzame
stoffen bromadiolon, difenacum,
difethialon en brodifacum lezen we:
" .. . dat het middel moet worden uitgelegd
in hiervoor bestemde aan de bovenzijde
afgesloten voerbakjes of voerdoosjes".
Tevens geldt voor deze werkzame
stoffen, met uitzondering van
bromadiolon, dat het middel uitsluitend is
toegestaan ter bestrijding van ratten en/of
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muizen in ruimten, dus alleen binnen
gebouwen mag worden gebruikt.
Het betreft hier een wettelijke verplichting
waar iedereen zich aan dient te houden.
Dit geldt uiteraard met name voor de
beroepsmatige ongediertebestrijder.
Voerkisten = Bestrijding

4. besluiten alleen een bestrijding uit te
voeren als voerkisten en/of andere aan
de bovenzijde afgesloten voerplaatsen
aanwezig zijn; de dierplaagbestrijder
moet ten aanzien van dit besluit
kunnen rekenen op de "policy" van de
dienst of het bedrijf: pas met de
bestrijding beginnen wanneer de
benodigde voerkisten aanwezig zijn.

Te volgen werkwijze:
1. naar aanleiding van een melding een
onderzoek instellen en hierbij letten op
te nemen weringsmaatregelen, zowel
bouwkundige en hygiënische, zoals
maatregelen betreffende de opslag
van goederen
2. bij dit onderzoek het aantal in te
richten voerplaatsen, de lokatie van
deze voerplaatsen en de soort
voerplaats bepalen (voerkist, -doos, buis, of -pot)
3. zo nodig voorzieningen laten treffen
om voerplaatsen bv. hoog te kunnen
plaatsen of voerpotten in isolatieplaten
te laten aanbrengen
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Aan het betrokken bedrijf kan een
informatiefolder met voorbeelden en
afmetingen van voerkisten, buizen en
potten worden verstrekt.
De stelregel is, dat de voerplaatsen zo
dicht mogelijk bij de schuilplaatsen van
ratten of muizen moeten worden
ingericht. In mengmestkelders kunnen op
de mest drijvende voerplaatsen worden
ingericht en wel op die plaats waar de
mest meestal wordt verwijderd.

voerkist bruine rat
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Het is in de meeste gevallen voor een
gemeente niet haalbaar veel voerkisten in
voorraad te hebben. Bestrijdingsbedrijven
zullen dit op commerciële basis
aanpakken. Op bedrijven kan het
benodigde aantal variëren van minimaal
5 tot wel 50 stuks of meer. Het benodigde
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voerkist op locatie

aantal voerplaatsen kan worden bepaald
aan de hand van de aangetroffen situatie.
Als voordeel geldt, dat de bedrijven die
op deze wijze hun medewerking
verlenen, gemotiveerd zijn de bestrijding
tot een goed einde te brengen. In een
aantal gevallen zal het niet lukken om het
bedrijf zo ver te krijgen om voor voerkisten te zorgen. Indien bestrijding in die
situatie toch noodzakelijk is, kan de
gemeente de bestrijding ter hand nemen
met eigen middelen. Zo nodig kunnen in
die gevallen de kosten voor het uitvoeren
van een bestrijding worden doorberekend.
Belangrijk blijft het om het contact met
"moeilijke" bedrijven niet te verliezen en
de bedrijfsleider te overtuigen van het
belang van het op de voorgestelde wijze
uitvoeren van een bestrijding.
Agrarische bedrijven met mest- en/of
fokvarkens vormen voor de plaagdierbestrijder vaak een probleem.
Een veel gehoorde kreet is; "we worden
niet toegelaten tot de stal". Zelf voorkom
ik dit door direct om een overall en een
paar laarzen van het bedrijf te vragen om
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een onderzoek in de stal uit te kunnen
voeren. Varkenshouders zijn verplicht om
bedrijfskled ing ter beschikking te
stellen. Ook als deze verplichting er voor
andersoortige agrarische bedrijven niet is,
kan het gebruik van bedrijfskleding nuttig
zijn. Let bij varkensbedrijven wel op het
tijdstip i.v.m. voeder- en rusttijden. Zijn de
voerkisten geïnstalleerd dan kunt u ook
afspreken om deze op het afgesproken
controle tijdstip in het voorhok van de stal
te laten plaatsen, zodat u de stalruimte
zelf niet steeds hoeft te betreden. Door
de voerkisten te nummeren, en de boer
een kopie van de plattegrond met de
nummers waar de voerkisten staan te
geven , weet hij ook de betreffende plek
waar de kist hoort te staan. Van belang is
wèl om bij blijvende opname opnieuw een
onderzoek in de stal in te stellen.

omk/eedruimte toegang stal

ingang tot bedrijf

kast met

schone
overallsE

SCHOON
laarzen rek

(®)
schrobputje
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voerbuis op locatie

De afdeling Bestrijding van Dierplagen
heeft een sterke voorkeur voor uitvoering
van bestrijdingen door of onder toezicht
van een deskundige SVO-gediplomeerde
toe passer.
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In dit artikel wil ik degenen die nog niet
voor de volle honderd procent met
voerkisten, buizen of andere aan de
bovenzijde afgesloten voerplaatsen
werken nogmaals wijzen op hun
wettelijke verplichting dit wel te doen.
Niet alleen uit oogpunt van veiligheid
geldt deze verplichting, maar ook is een
betere kontrole mogelijk. De praktijk wijst
uit dat de bestrijding beter verloopt. Door

TEVEEL LOKAAS

P.C. Groebe

GEEN BESTRIJDING

Summary

Reduction of the quantity of the use of
roden! baits is possible and also
necessary because of environmental
reasons. The use of unpoisoned bait is
recommended tor monitoring of
infestations. Registration of bait intake
and numbering of bait stations is
recommended too. In this way waste of
poisoned bait is prevented.
In de syllabus van de Stichting Vakopleiding Ongediertebestrijding (S.V.O.)
staat bij de bestrijding van ratten en
muizen, dat we moeten zorgen voor ruim
voldoende lokaas per voerplaats. Dus
zou de titel van dit artikel eigenlijk moeten
luiden: "Te weinig lokaas = Geen
bestrijding". Waarom ik de aanhef toch
niet verander zal ik in dit artikel proberen
uit te leggen.
Eén van de aandachtspunten van het
milieubeleid is het terugdringen van het
gebruik van bestrijdingsmiddelen. Hoewel
we bij de dierplaagbestrijding nog niet
zonder bestrijdingsmiddelen kunnen, is
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het werken met deze vaste voerplaatsen
wordt meestal ook minder lokaas gebruikt
en vindt minder verspilling plaats. In het
kader van het terugdringen van het
gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn we
met zijn allen verplicht die werkwijze te
volgen, die daarop de meeste kans geeft:
dus voerkisten!

het wel degelijk mogelijk de te gebruiken
hoeveelheid te verminderen .
De aanleiding tot deze tekst vormde
ondermeer het artikel "Resistentie bruine
rat in het grensgebied met Duitsland" van
A.D. Bode in Dierplagen en Milieu ,
2e kwartaal, juni 1993. De in dit artikel
genoemde gemeenten hebben gegevens
m.b.t. de rattenbestrijding geregistreerd .
De hoeveelheden uitgelegd lokaas zijn
vanaf 1987 keurig bijgehouden, evenals
het aantal objecten en het aantal
afgelegde bezoeken. Het gemiddelde
gebruik per object kan dus worden
berekend.
Nieuwsgierig geworden naar het verbruik
van de toegepaste middelen heb ik met
drie van deze gemeenten een aantal
veldbezoeken afgelegd. Op de gevolgde
werkwijze viel niets aan te merken, maar
wel had ik enige twijfel over de juiste
hoeveelheid uitgelegd lokaas. Volgens
mij kon met minder lokaas per voerplaats
worden volstaan. Dit blijft natuurlijk altijd
een punt van discussie en kan alleen
maar worden ingevuld door de bestrijder
zelf. Wel heb ik de dierplaagbestrijders
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uitgedaagd deze discussie niet uit de weg
te gaan en te proberen de hoeveelheid op
jaarbasis te verminderen.
Hoeveel lokaas er moet worden uitgelegd
is natuurlijk sterk afhankelijk van het
aantal ratten of muizen dat aanwezig is.
In de gebruiksaanwijzing van de middelen
vinden we de opgegeven hoeveelheid uit
te leggen lokaas per voerplaats. Voor
huismuizen wordt meestal 30 tot 50 gram
per voerplaats opgegeven en voor ratten
100 tot 250 gram. Deze hoeveelheden
zijn ook afhankelijk van het aantal
voerplaatsen en het controletijdstip. Als
de controle maar éénmaal per week
plaatsvindt is men geneigd meer lokaas
uit te leggen, opdat bij de controle geen
lege voerplaatsen worden aangetroffen.
Ook de giftigheid van het lokaas en de
gevoeligheid van de te bestrijden
diersoort spelen natuurlijk een rol.

gaat dus eigenlijk om het teveel aan
uitgelegd lokaas.
De winst moet dus worden gezocht in het
verminderen van het verbruik.
Door bij de uitvoering van bestrijdingen
aan de volgende punten aandacht te
schenken, kan de toepassing van
vergiftigd lokaas worden verminderd.
Onvergiftigd lokaas gebruiken

Starten met het uitzetten in van boven
afgesloten voerplaatsen met onvergiftigde
g€pelde of ongepelde haver en pas overschakelen op giftig lokaas als voldoende
opname plaatsvindt. Na de bestrijdingsactie weer onvergiftigd lokaas gebruiken.
Als onvergiftigd lokaas in gesloten
kunststof zakjes in de voerkistjes word
uitgelegd, blijft het langer aantrekkelijker
voor knaagdieren.
onnepitten (witte) gebruiken bij moeilijke
objecten met bruine ratten, waar veel
concurrentievoedsel aanwezig is.
Voordelen van deze werkwijze:

-

overdosering lokaas

De hoeveelheid verbruikt lokaas slaat niet
alleen op het deel dat ratten en muizen
consumeren, maar ook op het deel dat
niet wordt opgenomen en dat moet
worden afgevoerd als chemisch afval. Het
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-

goede gewenning van de knaagdieren
aan nieuw ingerichte voerplaatsen
per voerplaats kan worden
gecontroleerd of er wel of geen
opname plaatsvindt en de hoeveelheid
opgenomen lokaas kan worden
ingeschat
het aantal voerplaatsen kan per locatie
worden vermeerderd of verminderd
bij voerplaatsen in openbaar gebied
kan worden bekeken of deze door het
publiek met rust worden gelaten en
kan zo nodig worden overgegaan tot
het gebruik van vandalismebestendige voerplaatsen
goede wijze van controle om vast te
stellen of ratten zich ophouden in bij
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