Gedroogde
(zoete) appeltjes

Liefhebbers van fruit

Proef A:

Om te voorkomen dat de dieren tijdens de proef

In het verleden werden op boerderijen appels,

gedroogde appeltjes gemengd met bromadiolon

gestresst zouden raken werden ze 5 dagen voor

vaak zoete appels of goudreinetten na de oogst

(0.005%)

het begin ervan elk apart gehuisvest in macrolon

geschikt om een langere periode zonder extra

Proef B:

de beschikking over voldoende laboratoriumdier-

voorzieningen, zoals koeling, te bewaren. Zwarte

onvergiftigde gedroogde appeltjes

voer en vers drinkwater.

op zolder bewaard. Deze soorten zijn zeer

en zwarte ratten
Summary

From three pre f erence tests we

bakken. Ze hadden tijdens de gewenningsperiode

ratten die zich op die boerderijen hadden geves-

De macrolon bakken zijn voorzien van een rooster

tigd hadden geen moeite de appels te vinden en

Proef C:

met twee roestvrij stalen bakjes die van boven te

deden zich daaraan dan graag tegoed.

gedroogde zoete appeltjes (Sweet Caroline).

bedienen zijn. In de twee bakjes werd dagelijks

concluded that black rats favoured
dehusked oa t s to (common or
sweet) dried apples.

30 gram van zowel het te onderzoeken produkt
Keuzeproeven

Proefopzet

als van het referentieprodukt gepelde haver

Met deze wetenschap werd gezocht naar een

Voor de proeven werden zwarte ratten gebruikt

mogelijkheid om een lokaas te vinden, dat aan-

die behoren tot de "BO/Ter IJssel-stam". Bij de

zelfde tijdstip door weging vastgesteld, waarbij

trekkelijk zou zijn voor zwarte ratten. Daarvoor

diverse proeven worden nooit dezelfde dieren

rekening werd gehouden met gemorst produkt.

werd in een drietal proeven met twee soorten

gebruikt. Per proef werden 10 dieren van ruim

Vervolgens werd het lokaas in de bakjes ververst

gedroogde appeltjes, waarvan één soort werd

5 maanden oud ingezet en wel 5 mannelijke en

en werden de bakjes onderling verwisseld.

gecombineerd met een bestrijdingsmiddel, onder-

5 vrouwelijke exemplaren. De dieren werden bij

De resultaten van de drie lokaaskeuzeproeven

zocht hoe zwarte ratten de aangeboden produk-

het begin van de proef op hun gezondheidstoe-

zien er als volgt uit.

ten opnemen. Als referentieprodukt werd onvergif-

stand onderzocht en wel bevonden .

gedeponeerd. De opname werd iedere dag op het

tigde gepelde haver gebruikt.
Gemiddelde opname per dag in grammen

gepelde haver

percentage

gedroogde

percentage

appeltjes

A

11,2

63,2

6,5

36,8

B

7,7

67,2

3,7

32,8

C

11,2

56,1

7,8

43,9

r

zwarte rat

66

D i e rpla ge n

en

Milieu ,

44

(2)

1996

D i e rpla g en

en

M i li eu ,

44 ( 2)

1996

UIT DE

Conclusi e

De percentages zijn berekend naar de totale
opnames van de ratten tijdens de proef.

Uit alle drie lokaaskeuzeproeven blijkt dat zwarte

Bij de gemiddelden valt het op dat er tussen

ratten een voorkeur hebben voor gepelde haver

proef C met de gedroogde zoete appeltjes (Sweet

boven zowel gedroogde appeltjes, als gedroogde

Caroline) en de andere twee proeven met

zoete appeltjes (Sweet Caroline).

Latrinevlieg
in lamp - kappen

gedroogde appeltjes een groot versch il is in
opname. Bij de proeven viel het op dat de ratten

N.B.:

de stukjes appel door de kooi versleepten. Deze

Lokaas gemaakt met gedroogde appeltjes is in

stukjes werden na de proef bij reiniging van de

de praktijk niet geschikt voor de best rijding

kooien gedeeltelijk of geheel teruggevonden.

van de zwarte rat, aangezien de appeltjes door

Discussie

Gezien de verschillen in opname tussen gewone

BUITENDIENST

Su mmary

Smal l flies (Leptocera spp.) in an

de ratten worden versleept. Het is dan niet

old . recently renovated building

mogelijk om de opname betrouwbaar te kunnen

developed in the dung coming out

controleren.

into the basement from a leaking
sewer system. Detection of the

gedroogde appeltjes en Sweet Carol ine, lijkt het
A.E. Brink en A. Balkstra.

de moeite waard om verder onderzoek te verrich-

leakage was performed by blocking

Leptocera sp.

ten. Daarbij moet ook de wetenschap, dat zwarte

the sewer-pipe with a ball and

ratten van oorsprong boombewoners zijn, in ogen-

filling the pipe with water by

schouw worden genomen. Het zijn van oorsprong

opening the water-taps inside the

In het pand van een instelling werd hinder onder-

fruiteters. A.P. Meehan publiceert in zijn boek

building. Repair of the defect ive

vonden van latrinevliegen (Leptocera spp.) in de

"Rats and Mice" dat Rattus rattus in het Midden-

sewer-pipe and removal of organic

lichtbakken van de grootkeuken. Het betrof een

Oosten van 20% tot 100% verlies van opbreng-

material in the basement solved the

ouder pand dat recentelijk geheel gerenoveerd

sten veroorzaakte in fruit en groentekwekerijen.

problem.

was. Het was aangepast aan de eisen van deze
tijd en er was een nieuwe keukenuitrusting geïn-

Onder meer schade aan sinaasappelen, bananen

stalleerd.

en sojabonen wordt genoemd.

In eerste instantie werd telefonisch geadviseerd
om de bron op te sporen en te saneren. Dit
bleek een probleem te zijn. Bij de renovatie was
er namelijk als het ware een nieuw gebouw in
een oud gebouw geplaatst.
Met de gemeentelijke dierplaagbestrijder werd ter
plaatse een onderzoek ingesteld.
De eigenaar van het bedrijf had in de loop der
jaren al vele spuitbussen tegen vliegende insek-
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