SPROOKJES

INDEX RAT EN MUIS

Sprookjes vind je in sprookjesboeken. Maar zo nu en dan lees je ook "sprookjes" in
kranten, soms ook over de bestrijding van ongedierte. Ik lees ze graag. U ook9 Dan volgen
hier enkele passages uit een artikel in de Haagsche Courant van 29-1-1981 over een
rattenbestrijdingsactie uitgevoerd in Tanta, Egypte. De bestrijder Jean 0. werd geïnterviewd.

JAARGANG 28, 1980

"Ik heb daar in Tanta maar gelijk de moeilijkste straat uitgekozen. Die straat was een
gordel van eilanden van rattenplagen. Jongens, zei ik tegen de Egyptenaren. ik ga nu
het spul strooien en let maar even op dat dan over twee minuten de ratten tevoorschijn
komen, ze nemen een hap en gaan de pijp uit. Nou. dat hebben ze ook inderdaad te
zien gekregen in vol daglicht. Ik heb zelfs eens een rat uit mijn hand laten vreten tot ie
stierf. ~ee, deze verdelgingsmethode kan niemand in de wereld mij nadoen."
Een bulderend gelach. ,, Wat? Ja, ik ga u daar een beetje mij n geheim vertellen!",, Mijn
middel heet brumoline, meer zeg ik niet." ,, De wetenschap heeft voor die substantie
waar ik mee werk en waar ik verder geen woord over vertel het begrip "pheromoon"
gevonden. Het komt er op neer dat ik met brumoline de rat sexueel prikkel, het
mannetje zowel als het wijfje. Het is een geur, een straling tegelijk, Die rat, ook al is hij
of zij helemaal niet aan zijn periodiek, moet naar de bron van die geur en straling,
helemaal van slag, hop, op naar de brumoline en daar vindt de rat dan korsten brood,
die giftig zijn."
"Meneer", zegt Jean 0. met vaste blik, ,,i k zou u ook zo ver kunnen krijgen. Tenzij uw
sexuele ontvangstapparaatje niet in orde is. natuurlijk". ,, In het begin dat ik mijn
uitvinding toepaste, kwamen de ratten van een kilometer afstand op het spul af. Ik
moest zodanig gaan doseren dat het geurbereik maar een meter of vijf tot tien werd.
want ik kon er zo langzamerhand geld op toe gaan leggen als ik een perceel moest
ontratten: de beesten kwamen van heinde en ver om zich dood te vreten en ik maar
voeren ... "
Tot zover dit "sprookjesverhaal".
Voor U is interessant te weten dat Brumoline als werkzame stof0,5% warfarin bevat, zoals
alle in Nederland toegelaten "cumarine"-concentraten. Als je een rat lokaas gemengd met
Brumoline uit je hand wilt laten eten tot ie dood gaat moet je toch wel ongeveer 5 dagen met
je hand uitgestrekt blijven staan. . . Een sex feromoon waar je zowel mannetjes als
vrouwtjes mee kunt activeren lijkt me ook erg knap. Uit de praktijk is mij nooit iets
gebleken van verhoogde aantrekkelijkheid van het hier genoemde middel voor ratten, niet
van heinde en ver en niet van dichtbij. Maar dat had U al gedacht.
H. van Blaaderen.
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