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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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voorbeeld kruipruimten van gebouwen;
meestal is deze aanwezigheid te wijten
aan rioolgebreken en dienen deze
bouwkundige gebreken te worden
verholpen, waardoor het gebruik van
bestrijdingsmiddelen kan worden
beperkt of zelfs achterwege kan
blijven. Als er sprake is van
rioolgebreken, is het beter niet in het
gebouw met giftig lokaas te werken,
maar de bestrijding met vetbollen in
het hoofdriool uit te voeren
- goede controle op het resultaat van de
bestrijdingsactie; bijvoorbeeld na
afloop van de bestrijding of na het
nemen van weringsmaatregelen om te
bezien of het probleem is opgelost.

Wering

Maatschep

Plastic zakjes

Weringsmaatregelen kunnen voorkómen
dat ratten en muizen een gebouw
binnendringen, schuilplaatsen ontdekken
en voedsel vinden. Deze maatregelen
zorgen er dus voor dat de leefomgeving
niet toegankelijk of aantrekkelijk genoeg
is om zich te vestigen. Bij rioolgebreken is
het herstellen van deze gebreken de
enige juiste manier van bestrijding. In
bepaalde bedrijfssectoren is het niet altijd
gemakkelijk om de bedrijven zover te
krijgen dat de weringsmaatregelen voor
100% worden getroffen, maar blijf erop
aandringen en ga de discussie niet uit de
weg.

De hoeveelheid per schep nawegen,
zodat men weet hoeveel lokaas er per
keer wordt uitgezet. Zo nodig overschakelen op het gebruik van een
kleinere maatschep. Ik heb er begrip voor
dat men na jarenlang gebruik van
dezelfde maatschep enigszins gehecht
raakt aan dit hulpmiddel, maar het
milieubelang moet in deze zwaarder
wegen.

Vooral onder vochtige omstandigheden
wordt het lokaas vrij snel onaantrekkelijk
en gaat het kiemen. Door het in die
gevallen te verpakken in plastic zakjes zal
het lokaas, indien geen opname plaatsvindt, langer bruikbaar blijven. Vooral in
de koudere periode van het jaar vindt
condensvorming plaats in kunststof- en
metalen voerkisten en kunststof voerbuizen. Om te voorkómen dat de zakjes
ouiten de voerplaats worden gesleept,
kan men ze vastleggen.

Mechanische bestrijding

Voerkisten

We constateren dat een aantal
ongediertebestrijdingsbedrijven zich
steeds meer probeert toe te leggen op
alternatieve bestrijdingsmethoden,
waarbij het gebruik van giftige middelen
achterwege kan blijven. Vooral in de
levensmiddelenindustrie zal het accent
steeds meer komen te liggen op
signalering, wering en zo nodig
verdelging bij voorkeur zonder giftige
middelen. Bij de bestrijding van
knaagdieren moeten we vooral denken
aan een klap- of inloopval. Praktische
toepassing zie ik ook in het adviseren van
klapvalletjes bij een gering aantal muizen
in een woning. Ook is het natuurlijk beter
bij de aanwezigheid van bruine ratten in
kruipruimten of tussen plafonds deze met
inloopvallen weg te vangen i.p.v. ze te
bestrijden met giftig lokaas. Dode dieren
kunnen stank en vliegenplagen
veroorzaken. Bedacht moet worden dat
ongereinigde klapvallen door overlevende
ratten of muizen gemeden worden.

Door het gebruik van vaste voerplaatsen,
zoals kisten, dozen, buizen of potten is
een betere controle op de opname van
het lokaas mogelijk. Het lokaas blijft beter
stofvrij en dus langer aantrekkelijk,
waardoor het minder vaak ververst
behoeft te worden. Er vindt ook minder
verspilling plaats.
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Vetbollen

Bij het zelf vervaardigen van vetbollen
wordt meestal gebruik gemaakt van
kartonnen of plastic koffiebekertjes. Door
deze bekertjes maar voor de helft te
vullen en niet tot de rand vindt een

Controle

Vaker controleren geeft de mogelijkheid
kleinere hoeveelheden lokaas uit te
zetten. Tijdens de controle moet nog
voldoende lokaas aanwezig zijn.
Wanneer in het beginstadium van de
bestrijding de controle maar éénmaal per
maand plaats vindt, heeft men de neiging
meer lokaas uit te leggen dan misschien
nodig is. Het gevolg hiervan is dat het
teveel aan uitgelegd lokaas moet worden
afgevoerd.

Dierplagen en Milieu , 42 (1) 1994

vetbollen

~·-----

belangrijke besparing plaats. Deze
kleinere vetbollen zijn geschikter voor het
beoogde doel, omdat de opname per
rioolinspectieput sterk kan verschillen.
Verlies door afbrokkelen van (te) grote
stukken wordt voorkómen. Door deze
werkwijze ontstaat minder afval.
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Goede administratie

Reeds eerder is vastgesteld dat met
behulp van een goede administratie een
aantal gegevens kan worden vastgelegd
1.:
- naam-adres-aard van het object
(agrarisch bedrijf-woning-sloot etc.)
- aantal voerplaatsen/soort voerplaats
(kisten-potten-buizen)
- aantal bezoeken met datum
- werkuren
- hoeveelheid uitgelegd lokaas/naam
lokaas
- te treffen bouwkundige en hygiënische
maatregelen
- plattegrond i.v.m. rioolgebreken/
aangeven voerplaatsen etc.
Aan de hand van deze gegevens kan aan
het eind van het jaar de balans worden
opgemaakt. De gegevens kunnen dienen
ter vergelijking met de afgelopen jaren en
om de planning voor het komende jaar
vast (of bij) te stellen. Door het wegen
van verzamelde restanten, voordat deze
naar het kca-depot worden afgevoerd,
verkrijgt men inzicht in het werkelijke
gebruik.
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Uitdaging
Ik realiseer me dat er nog wel meer
aandachtspunten zijn te bedenken. Aanvullingen vanuit de praktijk zijn welkom.
Verder hoop ik dat het voor iedereen die
zich met de bestrijding van dierplagen
bezig houdt een uitdaging is om het
gebruik van bestrijdingsmiddelen en de
gebruikte hoeveelheid bestrijdings-

middelen te doen te verminderen. Het is
dus zaak om nog eens kritisch de eigen
organisatie te bezien om te bepalen of er
nog winst valt te behalen op dit terrein. Ik
ben er van overtuigd dat het in veel
gevallen mogelijk is en wens u hierbij veel
succes.
P.C. Groebe

UIT DE
BUITENDIENST
voerkistjes van lokaas voorzien

HUISMUISBESTRIJDING IN GROTE
PLUIMVEEBEDRIJVEN VEREIST
DEGELIJKE AANPAK

Summary
House mouse control in large poultryhouses is a thorough job. In this casehistory 300 kilos of bromadiolon-based
bait du ring 10 weeks and 200 ki los of
difethialon-based bait during another
12 weeks were necessary to perform the
operation.

Grote populaties
Door de Veterinaire Inspectie werd aan
de afdeling Bestrijding van Dierplagen
gevraagd om een legkippenbedrijf te
bezoeken ter advisering bij de bestrijding
van huismuizen.
Na voorafgaand onderzoek door de
Veterinaire Inspectie werd een
Salmonella-besmetting en de verspreiding
hiervan, in relatie gebracht met de
aanwezigheid van een groot aantal
huismuizen.

1
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Ter plaatse werd mij al snel duidelijk dat
het niet ging om een alledaags probleem;
een omvangrijke populatie huismuizen
werd aangetroffen in een 3-tal deep-pitstallen elk met een vloeroppervlak van
3750 m 2 en in aanpalende
sorteerruimten. De binnenwanden van de
afzonderlijke stallen waren met Dupanelplaten geïsoleerd en boden een ideale
nestelgelegenheid aan de huismuizen.
Met alle respect voor de goede
bedoelingen van de pluimveehouder
moest worden vastgesteld dat de
getroffen bestrijdingsmaatregelen
volslagen ontoereikend waren. Uit het
gesprek werd mij al snel duidelijk dat alle
in de handel verkrijgbare lokazen waren
beproefd en de te verwachten vraag werd
dan ook gesteld:
"Wat is het beste middel om muizen te
bestrijden?". Het antwoord was dat vrijwel
alle rodenticiden toegelaten voor de
bestrijding van huismuizen afdoende zijn
als er op de juiste plaatsen voldoende
voerplaatsen zijn ingericht en er tevens
doelmatige controle en verversing van het
in voerkisten uitgezette lokaas
plaatsvindt.
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voerkist op geschikte locatie

voerkist in pluimveestal
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