er steeds minder middelen op de markt zijn waarbij de dierplaagbestrijder zelf het lokaas voor de

Lokaaskeuze-

Toekomst voor wetgeving

Inle idi ng

dier plaagbest rijd I ng

Voor de bestrijding van huismuizen in praktijk-

knaagdierbestrijding moet aanmaken. Als nog wel

De cijfers uit de beide onderzoeken geven aan

zelf aangemaakt lokaas zonder vereiste etikette-

dat gemeenten op de goede weg zijn voor wat

ring wordt afgegeven, worden gemeenten er op

betreft hun bemoeienis met de dierplaagbestrij-

gewezen dat dit een (strafbare) overtreding van

ding. Als in de toekomst ook nog verplicht wordt

de Bestrijdingsmiddelenwet is.

gesteld dat dierplaagbestrijders een examen

proeven in

situaties is het van groot belang dat de huismuizen het aangeboden lokaas goed opnemen. In

het laboratorium

zoek gedaan naar de voedselvoorkeur van huis-

met de

muizen. Veel van dat onderzoek is gedaan met

moeten hebben afgelegd waardoor hun vakkennis
Conclusies
De gepresenteerde gegevens geven een lichte

en deskundigheid wordt gewaarborgd zal de

witte laboratoriummuizen. Omdat huismuizen in

wilde huismuis,

Inspectie een extra instrument hebben om de

verbetering aan ten opzichte van het onderzoek

handhavingstaak op het gebied van dierplagen uit

uit 1992/93. Volgens opgave wordt de aanschrijf-

te voeren.

plicht beter gehanteerd, maar vindt de uitvoering

Het behoort tot de taken van de Inspectie Milieu-

van bestrijdingen door gemeenten zelf in mindere

hygiëne om gemeenten, die achterblijven op dier-

mate plaats. Een negatief punt is wel dat bij de

plaagbestrijdingsgebied, aan te sporen om de

knaagdierbestrijding gemeenten naar het lijkt

organisat ie van de aanpak te verbeteren.

laboratoria is daarom in het verleden veel onder-

de praktijk mogelijk toch iets anders reageren en
omdat er steeds weer berichten circuleren dat

Mus musculus

huismuizen in sommige praktijkomstandigheden
geen enkel aangeboden lokaas opnemen is
besloten om de onderzoeksresultaten van de
afdeling Bestrijding van Dierplagen te bundelen

Summary

en er een korte publikatie van te maken.
Van 7 tot 10 juli 1996 werd in Edinburgh in

nogal lichtvaardig overgaan tot het instellen van
tarieven. Er wordt daarbij geen aandacht

domesticus L.

ir. J.T. de Jonge.

geschonken aan de bepalingen uit de Woningwet

In the laboratory of the Department

Schotland de tweede Internationale Conferentie

of Pest Control in Wage ningen tests

over insektenplagen in en om gebouwen gehou-

were carried out to e l aborate which

den. Binnen deze conferentie was er een moge-

die voorschrijven dat voor knaagdierbestrijding in

food house mice prefer . Dehusked

lijkheid om mededelingen te doen over aspecten

huurwoningen de eigenaar verantwoordelijk is.

oats and canary seed were among

van ratten- en/of muizenbestrijdingen. In de Pro-

the most preferred baits. When

ceedings van de conferentie is een kort overzicht

these baits are used in practise

opgenomen van door onze afdeling uitgevoerd

and mixed with a rodenticide the

lokaaskeuzeonderzoek met wilde huismuizen. De

acceptability will be somewhat

gegevens hiervan worden hierbij voor Dierplagen

lower than the acceptability of the

& Milieu weergegeven.

plain bait.
Lokaaskeuzeproeven
Bij een lokaaskeuzeproef worden 5 mannetjes en
5 vrouwtjes afzonderlijk in kooien gezet. Nadat ze
enkele dagen (5) de tijd hebben gehad om aan
hun nieuwe behuizing te wennen, worden ze op
een dieet gezet. Daarvoor werd deze keer tarwe
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Kanariezaad vergeleken met enge/se tarwebloem:
lokaas A

lokaas B

opname A

opname B

kanariezaad

engelse tarwebloem

87,4%

12,6%

Knaagdierbestrijdingsmiddelen vergeleken met gepelde haver:

de huismuizen mogen kiezen tussen twee lokazen

stellingen in rattenlab

lokaas A

lokaas B

opnameA

opname B

pellets met difenacum

gepelde haver

34,1%

65,9%

pellets met brodifacum

gepelde haver

8,7%

91,3%

gebruikt. Gedurende 2 dagen wordt geregistreerd

Tijdens de daarop volgende proef kregen de huis-

haver en maïs met cholecalciferol

gepelde haver

0,9%

99,1%

hoeveel de muizen daarvan per dag opnemen.

muizen gedurende 4 dagen de keus tussen twee

gepelde haver met difethialon

gepelde haver

28,2%

71,8%

Dat is nodig om na te kunnen gaan of de dieren

verschillende lokazen. Elke dag werd op hetzelfde

waxblok met difenacum

gepelde haver

29,4%

70,6%

tijdstip de opname van de lokazen vastgesteld.

gepelde haver met bromadiolon

gepelde haver

41,0%

59,0%

Deze opnames werden omgerekend naar percen-

waxblok met bromadiolon

gepelde haver

20,5%

79,5%

tages.

verschillende zaden met bromadiolon

gepelde haver

16,9%

83,1%

die voor de lokaaskeuzeproef worden ingezet wel
in een goede gezondheid verkeren.

►

Resultaten

De resultaten waren als volgt.
Verschillende zaden gemengd met bromadiolon vergeleken met gepelde haver gemengd met bromadiolon:
Onvergiftigd lokaas vergeleken met gepelde haver.
lokaas A

lokaas B

opname A

opname B

engelse tarwebloem

gepelde haver

62,7%

37,3%

wit kanariezaad

gepelde haver

86,2%

13,8%

vogelzaad (wintervoer)

gepelde haver

35,4%

64,6%

verschillende zaden

gepelde haver

74,9%

25,1%

lokaas A

lokaas B

verschillende zaden met bromadiolon

gepelde haver
met bromadiolon

Discussie

opname A

opname B

50,0%

50,0%

Bij het aanmaken van lokaas met gepelde haver

parkietenzaden

gepelde haver

73,1%

26,9%

Uit de proeven blijkt dat huismuizen toch in heel

duivenvoer

gepelde haver

73,9%

26,1%

veel gevallen de voorkeur geven aan lokazen die

de aantrekkelijkheid van het lokaas nadelig wordt

tropische zaden

gepelde haver

88,3%

11,7%

gepelde haver bevatten. Wanneer diverse kleine

beïnvloed. In het verleden is bij proeven vast-

tropische zaden worden aangeboden, zoals bij-

gesteld dat bijvoorbeeld de olie die gebruikt

voorbeeld kanariezaad zullen huismuizen daar

wordt om een poedervormig concentraat beter te

ook bijzonder goed van opnemen.

laten hechten, van bijzonder goede kwaliteit moet

volièrezaad

gepelde haver

78,3%

21,7%

zaden voor zangvogels

gepelde haver

93,5%

6,5%
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of met tropische zaden blijkt vaak dat daardoor

9 5

zijn. Is dat niet het geval dan zullen de hu ismui-

haver te gebru iken. De bestrijdingsmiddelenfir-

zen duidelijk minder van het lokaas opnemen.

ma's die kant en klare lokazen op de markt bren-

Als stelregel wordt aangehouden dat vergiftigd

gen zu llen er op moeten toezien dat hun produkt

lokaas in een lokaaskeuzeproef voor tenminste

wordt gemaakt van prima gepelde haver. Over het

20% moet worden opgenomen als er wordt ver-

algemeen wordt door huismuizen slecht opgeno-

geleken met onvergiftigde gepelde haver. Wordt

men van kant en klare pellets of waxblokken.

dit percentage niet bereikt, dan is het bestrijdingsmiddel te weinig aantrekkelijk en zal het
worden afgekeurd.

A a nbeveling

Inleiding
Bruine ratten hebben voorkeur voor verschillende
soorten voedsel in verschillende levensfasen of
seizoenen.

Heeft voedselkeuze en
eetgedrag invloed op de
opname bij bestrijdingsacties?

Wij adviseren u, indien mogelijk, voor de huismu isbestrijding gebruik te maken van zelf aange-

Conclusie

Voedselkeuze
bruine rat

Van de bruine rat wordt gezegd dat het een omnivoor (alleseter) is. Dat betekent dat niet alleen
plantaardige maar ook dierlijke voedingsmiddelen
worden gegeten. Het grote publiek denkt wanneer
men zoiets leest dat de bruine rat dus niet al te

Summary

kieskeurig is. Hij vreet alles zegt men dan ten

maakt lokaas. Zie er altijd op toe dat een lokaas

onrechte. Iedere dierplaagbestrijder weet dat het

Huismuizen geven de voorkeur aan diverse kleine

wordt toegepast dat van een prima kwaliteit is.

A brown rat just l i ke any other

belangrijk is om eerste kwaliteit lokaas te gebrui-

tropische zaden. Belangrijk bestanddeel van die

Gepe lde haver voldoet uitstekend. In probleemsi-

mamma! has need for carbo -

ken juist omdat de bruine rat kieskeurig is en

combinatieprodukten is meestal kanariezaad. In

tuaties dient te worden overwogen om als lokaas

hydrates, proteins and fats. In

anders de bestrijding niet succesvol zal verlopen.

de normale praktijk van de huismuizenbestrijding

tropische zaden toe te passen .

different stages of development,

In de voorlichting van de afdeling Bestrijding van

e.g. young growing rats and

Dierplagen wordt benadrukt dat de bruine rat het

wordt een lokaas op basis van gepelde haver
meestal goed opgenomen. Als men zelf lokaas

ir. J.T. de Jonge.

aanmaakt dient men eerste kwaliteit gepelde

pregnant female spec i mens they

beste neemt dat voorhanden is. Er is echter

have more need for a specific

meer te zeggen over de kieskeurigheid van de

n utrient. These needs however will

bruine rat. De bruine rat stelt namelijk variatie in

not in terfere with a rat contro l

het voer wel degelijk op prijs.

action.
During the relat i vely short period of

Algemene functies voedings-

time of the control action, the rats

stoffen

will probably sti l l consume

Voor de opbouw van het lichaam van zoogdieren

customary bait : dehusked oats.

zijn steeds nieuwe cellen en weefsels nodig ter
vervanging van de oude die verloren gaan. Voor
het verrichten van lichaamsprocessen is energie
nodig. Deze stoffen zijn vetten, koolhydraten en
eiwitten. En voor het verlopen van de lichaamsprocessen zijn hulpstoffen nodig, nl. mineralen,
spoorelementen en vitaminen . Koolhydraten
met name zetmeel komt in grote hoeveelheden
voor in aardappelen, rijst, peulvruchten, granen
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