Het gebru ik van uitsluitend bestrijdingsmiddelen
zal nooit het gewenste resultaat opleveren . Een
tijdelijke vermindering van de hinder zal het
gevolg zijn. Hoewel voor een opdrachtgever van
een bestrijding de verleiding groot zal zijn alleen

Lokaaskeuzeproeven

Aanbod van haver en een
andere voedselsoort of
kant-en-klaar diervoeder

In 18 lokaaskeuzeproeven is nagegaan of bruine

bruine rat

ratten de diverse alternatieve aangeboden pro-

bestrijdingsmiddelen toe te (laten) passen, moet
door bestrijdingsdeskundigen en -technici worden

dukten beter opnamen dan haver. In zestien van

Summary

de achttien lokaaskeuzeproeven werd gepelde

geadviseerd eerst bouwkundig de benodigde voorzieningen te laten treffen. Als men namelijk over-

haver als referentieprodukt aangeboden, in twee

A series of bait - preference tests

proeven gepunte haver.

gaat tot bestrijding van de vliegende motten,

was performed with the offspring of

bron kleermotlarven opsporen door systematisch

moet men bedenken dat een belangrijk deel daar-

wild brown rats. Several products.

Voor de lokaaskeuzeproeven werden zowel wilde

onderzoek (foto Retham - Zwolle)

van haar eieren al zal hebben afgezet. Voor het

among which some commercially

als tamme bruine ratten gebruikt. Van beide

voortbestaan van de soort is dan al gezorgd.

marketed, were compared to groats

bruine rattenstammen zijn de afgelopen jaren

(gepeld e haver; 16 tests) and two

met succes meerdere generaties gefokt. Deze

Wering heeft in genoemde gevallen een veel

Al le plaatsen waar de larven zich ontwikkelen

to clipped oats (gepunte haver).

bezitten nog de eigenschappen waakzaamheid en

zwaarder accent dan de verdelging, omdat duide-

moeten worden behandeld met een residueel

H amster food turned out to be

kieskeurigheid van de voorouders. De resultaten

lijk zal zijn dat zonder het verwijderen van de

werkend middel. Bereikt men met een bestrijding

favourite compared to groats.

van de proeven met deze rattenstammen zijn

bronnen de problemen niet kunnen worden opge-

niet gericht alle ontwikkelingsplaatsen, dan zal

Compared to other products groats

naar wordt aangenomen onderling goed te ver-

lost. Maar ook bij het uitvoeren van een bestrij-

uitvoering van bestrijding te allen tijde een

were equally or far more favourite.

gelijken.

ding zullen de ontwikkelingsplaatsen van de lar-

beperkt effect hebben en zul len de problemen

ven moeten worden behandeld. In beide situaties

niet worden opgelost.

zullen de ontwikkelingsplaatsen bereikbaar moe-

In dat geval zal men moeten wachten tot de bron

ten worden gemaakt, wat in de geschetste voor-

opgegeten is. Omdat dat echter een langdurige

een macrolon bak. De te beproeven produkten

beelden in het gedeelte " kleermotten en drukvilt

zaak kan zijn, zullen de meeste opdrachtgevers

werden verstrekt in twee roestvrijstalen bakjes,

Proefopzet

De bruine ratten werden ieder apart gehuisvest in

in de praktijk" een vrij ingrijpende aangelegenheid

hier niet op willen wachten.

waarin voor de proef 30 gram produkt werd gede-

bleek te zijn. Bouwkundige wering kwam hier neer

Daar het drukvilt zal moeten worden vervangen.

poneerd. Iedere dag werd op hetzelfde tijdstip de

op het verwijderen van al het aanwezige, ook het

of voor verdere aantasting moet worden gevrij-

opname daarvan gecontroleerd (door weging vast-

niet aangetaste, drukvilt. Voor het tegengaan van

waard zullen, de daarvoor benodigde maatregelen

gesteld, waarbij rekening is gehouden met een

ongewenste geluidsoverdracht moet naar vervan-

toch moeten worden uitgevoerd.

percentage gemorst lokaas) en werd vervolgens

gende materialen worden gezocht. Het verdient

het lokaas in het bakje ververst. Daarna werden

de voorkeur een keus te maken voor materiaal

A.D. Bode.

de bakjes onderling verwisseld.

van niet dierlijke oorsprong. Dat kan immers niet

macro/on bak ingericht voor lokaaskeuzeproef

door materiaalaantasters worden beschadigd.

(foto A. Balkstra)
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Bij de twee overige proeven werd:

De resu ltaten van de proeven zijn in het volgend overzicht weergegeven.

•

gepunte haver met 0,5% bloedmeel en 1%

wilde/tamme

slaolie vergeleken met gepunte haver met 1%

bruine rat

lokaas 1

lokaas 2

opn. 1

opn. 2

slaolie en

wilde

vetbol o.b.v. dierlijk vet en kristalbloem

gepelde haver

9 ,9%

90,1%

hamstervoer vergeleken met gepunte haver.

wilde

vetbol o.b.v. plantaardig vet en kristalbloem

gepelde haver

8,4%

91,6%
53.7%

tamme

knaagdiervoer (WM)

gepelde haver

46,3%

De resultaten laten een paar duidelijke uitslagen

wilde

knaagdiervoer (WM)

gepelde haver

45,5%

54,5%

zien:

tamme

knaagdiervoer (A) zonder zonnepitten

gepelde haver

53,1%

46,9%

hamstervoer (A), een eigen produkt van de

wilde

knaagdiervoer (A) zonder zonnepitten

gepelde haver

41.4%

58,6%

betreffende firma geeft een opname te zien

wilde

hamstervoer (A) met chloorfacinon

gepelde haver
16,4%

van 83,6% (met chloorfacinon) en 86,9%

met chloorfacinon

83.6%

twee bakjes voor lokaaskeuzeproef

tegen resp. 16,4% en 13,1% gepelde haver

tamme

hamstervoer (A)

gepelde haver

57,5%

42,5%

(foto A. Balkstra)

in de derde proef is het verschil iets minder.

tamme

gepunte haver

gepelde haver

0,5%

99,5%

namelijk 57 ,5% tegen 42,5%. De samenstel-

wilde

knaagdiervoer met extra zonnepitten

gepelde haver

31,2%

68,8%

40,5%

59,5%

ling van hamstervoer (A) is bij de Afdeling

tamme

papegaaienvoer (VdW)

gepelde haver

De volgende produkten zij n met gepelde haver

bekend

tamme

tortelduivenvoer (WM)

gepelde haver

34,7%

65,3%

vergeleken:

dan is er ook een aantal duidelijke uitslagen

tamme

babybiggekorrel

gepelde haver

18.1%

81.9%

vetbol o.b.v. dierlijk vet en kristalbloem

ten gunste van gepelde haver, zoals 90,1%

tamme

gemengd kippegraan

gepelde haver

44,6%

55.4%

vetbol o.b .v. plantaardig vet en kristalbloem

en 91,6% tegen resp. 9,9% (vetbol o.b.v.

tamme

opfokkorrel nr. 1

gepelde haver

23,3%

76.7%

2 x knaagdiervoer (WM)

dierlijk vet en kristalbloem) en 8,4% (vetbol

wilde

hamstervoer (A)

gepunte haver

86,9%

13,1%

2 x knaagdiervoer (A)

o.b.v. plantaardig vet en kristalbloem)

wilde

gepunte haver met 0,5% bloedmeel

gepunte haver

en 1% slaolie

met 1% slaolie

50,6%

49.4%

hamstervoer (A) met chloorfacinon

verder was de uitslag gepelde haver van

hamstervoer (A)

81,9%, 82,3%, en 76,7% tegen 18,1% en

•

gepunte haver

17, 7% babybiggekorrel twee maal en 23,3%

•

knaagdiervoer (WM) met extra zonnepitten

opfokkorrel nr. 1 voor biggen opmerkelijk

•

papegaaienvoer (VdW)

ook gepelde haver 65 ,3% tegen tortelduiven-

Het blijkt dat hamstervoer (A) in de praktijk een

ven mee uit te voeren. Het is dan ook voorname-

tortelduivenvoer (WM)

voer (WM) 34, 7% geeft een voorkeur te zien

goed alternatief kan zijn als er met gepelde haver

lijk om bovengenoemde reden. dat vetbollen uit-

babybiggekorrel

voor gepelde haver

niet voldoende opname is. Ten opzichte van de

sluitend worden geadviseerd voor toepassing in

de meest opmerkelijke uitslag was die van

andere produkten was gepelde haver even gewild

riolen, vochtige kruipruimten en uitsluitend vochtige buitensituaties.

Conclus ie

bol te verbeteren en er opnieuw lokaaskeuzeproe-

•

gemengd kippegraan

•

hamstervoer (A)

gepelde haver tegen gepunte haver, namelijk

tot veruit favoriet. Teleurstellend is dat de nieuw

•

babybiggekorrel

99,5% tegen 0,5%. Bij de overige proeven

ontwikkelde vetbol van zowel plantaardig- als dier-

•

opfokkorrel nr. 1 voor biggen.

is het verschil in opname niet zo groot dat

lijk vet er in de proeven slecht van afkomt. Het

daar een conclusie kan worden getrokken.

verdient aanbeveling om de kwaliteit van de vet-
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