Bij kisten die buitenshuis worden gebruikt, dient het deksel te worden voorzien van
waterwerend materiaal.
Een heldere zak/a111aarn is vaak noodzakelijk bij het onderzoek naar de aanwezigheid
van ongedierte o.m. in kruipruimten, op zolders, in pakhuizen, stallen, e.d.
Lage druk spuit met drukmeter t.b. v. het verspuiten van insekticiden, voorzien van een
verstelbare spuitdop zodat kan worden gespoten met een grove druppel bij een druk
van 2-2½ atm. De slang dient te zijn van gewapende kunststof die bestand is tegen
chemische middelen en ca. 1, 75 m lang. Het meest praktische formaat is een roestvrijstalen 5-liter spuit.
Poederspuit o.a. voor de bestrijding van wespen.
Spuitbus(sen) op basis van pyrethrinen/ piperonylbutoxide voor het onderzoek naar de
aanwezigheid van kakkerlakken.
Doorzichtige kunststof ampullen voor het verzamelen en verzenden van monsters
insekten met bijbehorend verzendetui.

" Gemeentelijke Dienst Ongediertebestrijding
van de gemeente
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Geachte bewoner(s),
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Het te gebruiken verdelgingsmiddel bestaat uit lokaas, in dit geval Je kwaliteit stofvrije
ongepelde haver, wat slaolie voor een goede menging en de werkzame stof warfarin; dit
door de gemeentelijke ongediertebestrijdingsdienst zelf aangemaakte lokaas bevat een
gehalte van 0,025% warfarin. Warfarin is een langzaam werkend middel dat bij bruine
ratten nadat deze ca. 3 à 4 dagen achtereen van het lokaas hebben gegeten na 4 à 5 dagen
de eerste slachtoffers maakt. Warfarin is een zg. anticoagulant (anti-bloedstollend
middel), d.w.z. dat het vermogen van het bloed om te stollen wordt verstoord. Dit
proces verloopt pijnloos en bijna onmerkbaar (gevoel van onbehagen) en duurt een
aantal dagen. De giftigheid van warfarin is in deze concentratie (0,025%) zeer gering en
zal nauwelijks merkbaar zijn bij opname door de mond van een eenmalige dosis. Indien
door een huisdier onverhoopt toch van het lokaas wordt gegeten dan dient een
dierenarts te worden gewaarschuwd.
De werkzaamheden van de gemeentelijke ongediertebestrijder omvatten het volgende:
I. Plaatselijk onderzoek en inrichten van de voerplaatsen. Ondermeer wordt
onderzocht of aanvoer van nieuwe aantallen ratten uit een kapot riool of iets
dergelijks mogelijk is. Herstel daarvan is dan noodzakelijk.
Het uitzetten van het lokaas geschiedt op plaatsen waar de ratten naar alle
waarschijnlijkheid komen om voedsel te gaan zoeken. Het lokaas wordt in ruime
mate uitgezet zodat alle aanwezige ratten gedurende enige dagen voldoende
hoeveelheden ervan kunnen nuttigen.

Bruine rat

Voor het welslagen van een actie , waarbij meerdere personen zijn betrokken, is het gewenst
de nodige afspraken te maken, opdat alle betrokkenen weten wat van hen wordt verwacht.
Indien de gemeentelijke ongediertebestrijder b.v. een actie ter bestrijding van de bruine rat
gaat uitvoeren in een blok woningen, is het zeer aanbevelenswaardig tevoren op papier te
zetten welke activiteiten in het kader van deze actie "ondernomen" dienen te worden, welke
bestrijdingsmiddelen worden toegepast, de werking ervan, en dit aan de betrokkenen te
overhandigen.
Deze voorinformatie zal de bereidheid van de betrokkenen tot meewerken aan de actie
positief kunnen beïnvloeden en zal tevens het verloop van de bestrijding "soepel" kunnen
laten verlopen. Voorts kan informatie over de toe te passen bestrijdingsmiddelen,
duidelijkheid over wat de stof doet, over de duur van de werkzaamheid, en de te nemen
voorzorgsmaatregelen eventuele ongerustheid wegnemen. Duidelijk moet worden gesteld ,
wat er van de betrokkenen alwaar de bestrijding wordt uitgevoerd wordt verwacht ten
aanzien van de toepassing van het bestrijdingsmiddel tijdens en na de actie (wat kan de
betrokkene wél zelf en wat moet betrokkene niet doen).
Benadrukt moet worden het belang van de aanwezigheid van de betrokkenen op de dag van
de actie, opdat de uitvoerders meteen aan de slag kunnen gaan.
Zo nodig is bereikbaarheid vereist van plaatsen waar het bestrijdingsmiddel moet worden
aangebracht. Een dergelijke informatie verschaft antwoord op vele brandende vragen.
Een voorbeeld van een dergelijke brief volgt hierna.

Hiermee bericht ik u dat het in de bedoeling van onze dienst ligt een actie uit te voeren
ter verdelging van bruine ratten in uw woonomgeving. De gemeentelijke ongediertebestrijder zal daartoe op ............................. a.s. in en bij uw woning
(bedrijf) een rattenverdelgingsmiddel uitleggen op daarvoor geschikte plaatsen, nabij
holen, op looppaden der ratten, e.d., doch buiten bereik van huisdieren en kinderen. Dit
zal zonodig geschieden in aan de bovenzijde afgesloten dozen of kisten.

11. Na twee à drie dagen komt de gemeentelijke ongediertebestrijder controleren hoe
de opname van het lokaas is geweest. Zo nodig wordt het lokaas aangevuld of
ververst, ofwel wordt het aantal voerplaatsen waar nodig uitgebreid.
Dode ratten kunnen na ca. 4 dagen worden aangetroffen.
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lil. De controle en aanvulling/ verversing van het lokaas zal blijven plaatsvinden
totdat er niet meer van wordt opgenomen.
IV. Na afloop van de actie zal de gemeentelijke ongediertebestrijder het overgebleven
lokaas verwijderen.
Het verdient aanbeveling gevonden dode ratten te verwijderen, b.v. met behulp van een
tang of met handschoenen en met het huisvuil af te laten voeren.
De gemeentelijke ongediertebestrijder zal tevens een onderzoek instellen naar en
adviseren ten aanzien van te nemen maatregelen ter wering van bruine ratten. Indien dit
maatregelen van bouwteehnische aard zijn, zal hiervan schriftelijk bericht worden
gegeven aan de huiseigenaar."
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