Them ad a g
bestr ij di ng

Op 10 oktober 1996 werd door de afdeling

zijn de aantallen in ons land voorkomende zwarte

Bestrijding van Dierplagen in Tilburg een thema-

ratten steeds kleiner geworden. Dat zou te

dag georganiseerd rond het onderwerp 'de bestrij-

maken hebben met de groeiende populatie van

ding van de zwarte rat'.

de bruine rat, maar daarmee is één en ander niet

zwarte r at

geheel verklaard. In het laboratorium blijkt nameEen zich de laatste jaren uitbreidend versprei-

lijk dat zwarte en bruine ratten die worden

dingsgebied en het feit dat er klachten werden

gedwongen in een kleine ruimte samen te leven,

ontvangen uit particuliere woningen die in de

het redelijk goed met elkaar kunnen vinden. Wel

During the period of 1960 - 1980

bebouwde kom zijn gelegen, vormden de aanlei-

is het frappant dat bij een "samenlevingsproef"

black rats spread out like an oil

ding tot het organiseren van de themadag.

waarbij de beide soorten werden samengebracht,

stain in a region of Northern Brabant,

De vertegenwoordigers van de gemeenten werd

de voortplanting van de zwarte ratten stopte .

a province in the Netherlands. During

gewezen op het belang van een goede registratie

Door de mechanisatie van de landbouw in de

the period of 1983 - 1985 a l arge

van binnengekomen meldingen, ook als door de

20e eeuw zijn de aantallen nog verder terug-

scale rat eradication programme has

gemeente niet in eigen beheer bestrijdingen wor-

gelopen. Sinds de boeren hun graan niet meer op

been carried out especcia l ly in the

den uitgevoerd. Het is gewenst dat gemeenten

de boerderij opslaan, maar rechtstreeks afvoeren

agricultural sector. This resulted in

op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op plaag-

5 u mm ar y

naar graansilo's, zijn er voor de zwarte rat minder
overlevingskansen. Sinds de ontwikkeling van de

zwarte rat "zekerend"

diminishing the population to an

dierbestrijdingsgebied die zich binnen haar gren-

acceptable extent.

zen afspelen. De zorg voor de gezondheid van

intensieve veehouderij is dat tij echter weer wat

In recent years however increasing

hun inwoners dient daarbij voorop te staan.

aan het keren .

complaints from dwelling-h ouses

zwarte rat werd vastgeste ld, werd tot uitvoering

Huidige omvang van de
verspreiding

pointed out that the black rat

Op de themadag werd ingegaan op de versprei-

van een bestrijding overgegaan.

population was growing again.

ding van de zwarte rat in Nederland, de bij de

Met deze actie beoogde men een verdere ver-

Van oudsher wordt de zwarte rat verspreid via het

On october 10th 1996 the department

bestrijding toe te passen middelen, laboratorium-

spreiding van zwarte ratten tegen te gaan.

scheepvaartverkeer. Het is daarom niet verwon-

of pest control organised a

onderzoeken met betrekking tot het klimgedrag

De gemeenten werd gevraagd blijvend aandacht

derlijk dat zij worden aangetroffen in haven-

symposium "Contro l of the black rat"

van zwarte ratten en de keuze die zwarte ratten

aan de bestrijding van de zwarte rat te blijven

steden. Door het scheepstransport van graan en

for municipal pest control

maken voor bepaalde lokazen.

schenken.

grondstoffen voor veevoer zijn zwarte ratten niet
alleen te vinden in zeehavens als Rotterdam en

departments, pest control companies
and other organisations involved in

Reeds in de periode van 1983-1985 werd een

Amsterdam, maar ook elders in Nederland in vee-

Verspre i ding

pest control.

grootschalige actie ter bestrijding van de zwarte

De zwarte rat staat ook bekend onder de namen

A state -of-the-art was presented,

rat in Noord-Brabant door de betrokken gemeen-

scheepsrat en huisrat. Hij is oorspronkelijk

ten zitten daar in de gebouwen over het alge-

dealing with rodentides , biology,

ten uitgevoerd.

afkomstig uit Zuid-Azië. In West-Europa was de

meen op hoge plaatsen. Dit komt overeen met

l aboratory observations and

Alle agrarische bedrijven werden toen bezocht.

soort vanaf de vroege Middeleeuwen (voor 1200)

hun leefwijze in de oorspronkelijke herkomst-

Op die bedrijven waar de aanwezigheid van de

zeer algemeen . Vanaf de 18e en de 19e eeuw

gebieden, waar ze in bomen leven.

D ierplagen

D i erp l ag e n

app l ication techniques.
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voederbedrijven langs rivieren en kanalen. De rat-

1 2

7

De zwarte rat komt verder voor in een groot

de zwarte rat te vergelijken. Uitbreiding van het

tegen de Belgische grens aanliggen, ook een

speelt een bijzonder belangrijke rol. Door labora-

gedeelte van de provincie Noord-Brabant en in

verspreidingsgebied heeft nadien echter wel

populatie zwarte ratten huisvest. Verwacht wordt

toriumonderzoek werd nagegaan naar welke

een enkele aangrenzende Limburgse gemeente_

plaatsgevonden. Er kan worden gesteld dat het

dat zwarte ratten in mooie (vooral overwegend

(onvergiftigde) lokazen zwarte ratten hun voorkeur

Aan de hand van verspreidingskaarten kon dui-

verspreidingsgebied van de zwarte rat in Noord-

droge) zomers zich actief verplaatsen en dus niet

laten uitgaan. In praktijksituaties is dat gecompli-

delijk worden aangetoond dat de soort zich vanuit

Brabant zich in grote lijnen bevindt tussen de

uitsluitend afhankelijk zijn van vervoer per schip

ceerder. Wat in het ene object goed wordt opge-

een kerngebied in de Brabantse Kempen vanaf

stafkaartcoördinaten X 110 en 180 en

of vrachtauto. Derhalve zullen gemeenten in dit

nomen, kan in een ander object onaangeroerd

1968 als een soort olievlek heeft verspreid.

Y 357 en 422, een gebied van circa 4500 km 2 .

deel van Zeeland ook actief moeten ingrijpen

blijven. Een standaardlokaas dat in alle denkbare

Waren er in dat jaar nog maar 6 gemeenten waar

Dit is de stand van zaken in 1996. Uit een onder

naar aanduiding van meldingen van zwarte ratten.

men de zwarte rat in agrarische gebouwen kon

gemeenten gehouden enquête kan worden afge-

aantreffen , in 1985 waren dat 61 gemeenten.

leid dat de kern van dit verspreidingsgebied nog

Vóórkomen en voorkómen in

lokaaskeuzeproef moet worden gedaan om te

stedelijke bebouwing

achterhalen welk lokaas in die speciale situatie

situaties zal worden opgenomen is er niet. Het
betekent dat in de praktijk nogal eens een

Door een intensieve bestrijdingsactie in de jaren

steeds wordt gevormd door de Kempen. Uit deze

1983 tot 1985 is men er in geslaagd om de uit-

streek komen verhoudingsgewijs de meeste mel-

Sinds enkele jaren komen er uit de wat grotere

wordt opgenomen, voordat daadwerkelijk met uit-

breiding van de soort nagenoeg te stoppen. Ook

dingen met betrekking tot het voorkomen van de

steden in de provincie Noord-Brabant meldingen

voering van een bestrijding kan worden begon-

is de populatiedichtheid door de actie aanmer-

zwarte rat.

die er op duiden dat de zwarte rat in de zomer-

nen. Dat kan soms enige weken duren. De

periode ook stadswijken intrekt. In Breda zijn in

bestrijding van een populatie zwarte ratten kan

een elftal woningen midden in stadswijken zwarte

dan ook een geruime tijd in beslag nemen.

kelijk kleiner geworden. Door gemeentelijke herindelingen is het niet meer mogelijk de aantallen

Sinds kort is geconstateerd dat een aantal agrari-

gemeenten binnen het verspreidingsgebied van

sche bedrijven in Zeeuwsch-Vlaanderen die dicht

ratten waargenomen . De afdeling Bestrijding van
Dierplagen is van mening dat een dergelijke uit-

Toegelaten werkzame stoffen

breiding van de soort kan worden tegengegaan

Bij de bestrijding van de zwarte rat wordt gebruik

door ook in de agrarische gebieden nauwlettend

gemaakt van anti-coagulantia (" bloedverdun-

de uitbreiding van de zwarte rat te volgen en

nende" middelen), met de werkzame stoffen

adequaat bestrijdingen ertegen uit te voeren.

bromadiolon, difenacum, difethialon en brodifa-

Wanneer dat op een goede en accurate wijze

cum. Deze stoffen zijn verwerkt in lokazen, waar-

plaatsvindt zullen de dieren geen kans krijgen om

bij gebruik moet worden gemaakt van lokaas dat

zich verder te verspreiden en zal de migratie in

zo aantrekkelijk mogelijk is. Het zelf mengen van

de richting van de woonbebouwing van steden en

lokaas verdient de voorkeur, omdat men dan

dorpen een halt kunnen worden toegeroepen .

zeker kan zijn dat de bestrijdingstechnicus met
een vers product op pad gaat.

Bestrijdingsmiddelen

Bij de uitvoering van een bestrijding is het niet

Concentraten

"(c) topQgrafische Dienst Nederland. Emmen"
"(c) Afclehng V&B. Bureau wv·

alleen de (giftigheid van de) werkzame stof die

Er zijn twee werkzame stoffen die in concentraat-

bepaalt of een bestrijding voldoende resultaat

vorm zijn toegelaten. Het gaat om de middelen

Verspreidingsgebied zwarte rat in 1996

oplevert. De aantrekkelijkheid van het lokaas

Super Caid Concentraat op basis van bromadio-
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Ion (toelatingsnummer 11579 N) en Ratak Con-

van bromadiolon of difenacum. Resistentie tegen

centraat op basis van difenacum (toelati ngsnum-

de meest giftige werkzame stoffen betekent

mer 10822 N). Zwarte ratten zijn waarschijnlijk

namelijk vrijwel altijd ook resistentie tegen de

iets gevoeliger voor difenacum. In de meeste

minder giftige anti-coagulantia.

gevallen zal het mogelijk zijn om met deze middelen een goede bestrijding uit te voeren. Daarbij

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

moet men wel bedenken dat in het laboratorium

De bestrijding van zwarte ratten vindt altijd bin-

is gebleken, dat er in iedere populatie zwarte rat-

nen gebouwen plaats. Het gevaar voor doorvergif-

ten exemplaren zitten die pas na ruim 10 dagen

tiging naar roofvogels of zoogdieren is daardoor

opname van het lokaas dood gaan. Opmerkelijk

nauwelij ks aanwezig. Het is overigens verboden

is dat bij de werkzame stoffen met de laagste

om de werkzame stoffen difenacum, difethialon

LD50-waarden, dus de meest giftige middelen,

of brodifacum buiten gebouwen toe te passen,

dergelijke lange perioden nodig zijn om de popu-

met name vanwege dit gevaar van doorvergifti-

latie volledig uit te roeien.

ging. In het Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG)
van deze middelen staat uitdrukkelijk dat de mid-

Gerede lokazen

voerkistjes voor bestrijding van de zwarte rat op hoge plaatsen, wegens klimgedrag

delen alleen in ruimten mogen worden toege-

Alle vier genoemde werkzame stoffen zijn

past. Daarnaast staat bij al le anti-coagulantia in

beschikbaar als gereed lokaas. Door onze Afde-

het WG vermeld dat het lokaas uitsluitend mag

ling wordt geadviseerd gebruik te maken van lok-

worden uitgezet in speciaal hiervoor bestemde ,

azen op basis van bromadiolon en difenacum

aan de bovenzijde afgesloten voerplaatsen .

Als zij elkaar op de staaldraad tegenkwamen,

La borato ri u monde rzoe k

waren ze in staat om elkaar te passeren . Dit
Klimgedrag zwarte rat

gebeurde doordat één van de exemplaren onder

met gepelde haver. Gepelletteerde lokazen zijn

In de observatieruimte van de afdeling Bestrijding

aan de staaldraad ging hangen, om vervolgens

over het algemeen minder aantrekkelijk. Als de

van Dierplagen is een schuurtje met zolder nage-

aan de bovenzijde van de staaldraad snel zijn

lokazen al een wat langere tijd bij de bestrijdings-

bouwd. Vanaf dit schuurtje zijn door de ruimte

weg te vervolgen. Ook kon het voorkomen dat het

middelenhandel op de plank hebben gestaan,

enkele staaldraden gespannen. In deze ruimte

ene dier over het andere heen kroop.

loopt de aantrekkei ijkheid sterk terug.

zijn zwarte ratten geplaatst en is hun gedrag

De regenafvoerbuizen in de observatieruimte zijn

Het is aan te bevelen om, wanneer gerede lok-

bestudeerd .

van doorzichtig pvc. Daardoor kon men goed
waarnemen hoe de zwarte ratten zich door de

azen worden toegepast, niet direct gebruik te
maken van middelen op basis van de werkzame

Zwarte ratten zijn meesters in het beklimmen van

buizen voortbewogen. Ook langs de buitenkant

stoffen difethialon en brodifacum . Wanneer dat

afvoerbu izen, houtwerk, regelwerk, wanden en

van de afvoerbuizen klommen de zwarte ratten

namelijk massaal zou gebeuren is de kans aan-

zelfs van staaldraad.

met gemak naar boven en, als het zo uitkwam,
keerden ze zich halverwege om , om dan weer

wezig dat er resistentie tegen die werkzame stoflokaas uitzetten in van boven afsluitbare

Vooral op de staaldraad was goed te zien hoe

naar beneden te lopen zonder van de buis af te

lijkheid meer zijn om alsnog gebruik te maken

voerkistjes

handig de dieren zich hierover voortbewegen.

vallen .
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Lokaaskeuzep r oeven met

Het winterstrooivoer dat werd getest bestond uit

zwarte ratten

de volgende zaden :

De resultaten zijn in onderstaand overzicht in procenten weergegeven.

opname in procenten

Diervoeders. In een aantal proeven met zwarte

ratten, werd de opname van enkele in de handel

boekweit

lokaas 1

lokaas 2

1

2

zijnde diervoeders en andere producten vergele-

diverse onkruidzaden

ken met die van gepelde haver, om na te gaan of

gepelde pinda's

kanariezaad

gepelde haver

46,0

54,0

er naast dit standaard lokaas producten zijn die

gestreepte pitten hon/yoe

hamstervoer

gepelde haver

54,6

45,0

door hen nog aantrekkelijker worden gevonden.

graszaad

kanariezaad

hamstervoer

29,3

70,7

Daar zwarte ratten in Nederland veel voorkomen

kanariezaad

gerst

gepelde haver

43,3

56,7

in de bio-industrie, met name in de varkenshou-

kardizaad

zonnepitten

gepelde haver

14,0

86,0

derij, is ook de zogenoemde opfokkorrel in de

maïsgrutten

zonnepitten/bromadiolon

gepelde haver/bromadiolon

4,6

95.4

proevenreeks opgenomen.

millet la plata

winterstrooivoer

gepelde haver

72,6

27.4

olie/marcol 82.

winterstrooivoer/bromadiolon

gepelde haver/bromadiolon

65,2

34,8

gepelde haver

39,0

61,0

De volgende producten zijn in de proeven tegen

rode dari

mengsel van diverse zaden

gepelde haver getest: kanariezaad, hamstervoer,

spinaziezaad

tortelduivenvoer

gepelde haver

59.4

40,6

gerst, gepelde zonnepitten, gedroogde appeltjes

tarwe

papegaaienvoer

gepelde haver

52,0

48,0

en diverse combinaties van kleine zaden zoals

uienzaad

opfokkorrel nr. 1

gepelde haver

33,9

66,1

witte dari

gedroogde appeltjes

gepelde haver

32,8

67,2

gedroogde appeltjes/bromadiolon

gepelde haver

36,8

63,2

wi nterstrooivoer, mengsel van diverse zaden , tortelduivenvoer en papegaaienvoer.
In twee gevallen zijn de producten getest zowel
zonder als met toevoeging van bromadiolon
2,5 gram/liter.

Zoals in het overzicht is te zien wordt winter-

Ervaringen in de praktijk bij

In zijn algemeenheid hebben zwarte ratten een

de keuze van lokazen

voorkeur voor granen.

strooivoer goed opgenomen. In meerdere proeven

Een goede opname van het lokaas is bij de

In de praktijk blijkt evenwel dat ondermeer gerst

geniet gepelde haver duidelijk de voorkeur boven

bestrijding van zwarte ratten in belangrijke mate

en tarwe zeer slecht worden opgenomen. Vrijwel

het andere geteste product.

bepalend voor het resu ltaat van de bestrijding.

in alle gevallen blijkt steeds weer dat verse stof-

Voor de praktijk zal gepelde haver bij de bestrij-

Het is een bekend gegeven dat zwarte ratten

vrije gepelde haver (geen gepunte haver) goed tot

ding van zwarte ratten daarom een redelijke toe-

uitermate kieskeurig zijn bij de opname van met

zeer goed wordt opgenomen. Er zijn ook een aan-

passing blijven houden en lijkt winterstrooivoer

name vergiftigde lokazen. Om de aantrekkelijk-

tal zwarte rat-objecten bekend waar fijne zaden

een goed alternatief te zijn.

heid van het lokaas gunstig te beïnvloeden is het

o.a. volièrezaad, witzaad e.d. goed werden opge-

gewenst om altijd zo vers mogelijk lokaas aan te

nomen.

bieden.
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Een ervaring met

Bij de toepassing van zelf aangemaakt lokaas

lang duurt voordat de dood intreedt. In die

bereid met bromadiolon- en of difenacum-concen-

periode zal wel opname van lokaas plaatsvinden.

traat dient het vaste uitgangspunt te zijn om

Als een bestrijding is gestart, is regelmatige con-

gepelde haver als standaardlokaas te gebruiken .

trole op de opname vereist. Bij goede opname in

Indien een andere keuze wordt overwogen is het

de beginfase van een bestrijding zul len de objec-

noodzakelijk om eerst een lokaaskeuzeproef te

ten tweemaal per week moeten worden bezocht.

doen. Alternatieve lokazen, andere dan gepelde

Als de opname afneemt, kan in een later stadium

haver, dienen altijd te voldoen aan de voorwaarde

een controlefrekwentie van eenmaal per week

dat het mengen met voornoemde concentraten

voldoende zijn.

geen problemen oplevert.

Een dringend advies is om de best rijding per

Conclusie

Algemeen

Mieren van het geslacht Lasius zijn veel voor-

de tuinmieren-

komende plaagdieren in de noordelijke staten
van Amerika. De soort Lasius alienus Förster is

soort Lasius

daar ook wel gedetermineerd als Lasius niger
americanus Emery. Hiermee wordt al duidelijk dat

alienus Förster

de soort nauw verwant is aan onze tuinmieren-

S ummary

een daarmee vergelijkbare leefwijze heeft. Zij

soort Lasius niger L. , de zwartbruine wegmier en

komt in de Verenigde Staten wijd verbreid voor en

object te blijven vervolgen tot men er absoluut

A block of houses in a town in the

is daar een gewone soort in bosrijke streken.

zeker van is dat alle ratten verdwenen zijn. Hier-

western part of the Netherlands, which

In ons land komt de soort voor op zandgronden,

Uit laboratoriumonderzoek en praktijkervaringen

mee wordt bereikt dat zich niet direct een nieuwe

is built on sandy ground, was flooded

maar is waarschijnlijk niet zo verspreid als de

is gebleken, dat de bestrijd ing van de zwarte rat

populatie ratten op het object ontwikkelt. Nacon-

with the ant species L asius alienus

zwartbruine wegmier. Over een reeks van jaren

moeilijk is. Grondslag daarvoor vormen het leef-

trole en bewaking met onvergiftigd lokaas is

Förster. The total area covered was

ontving onze Afdeling meldingen uit Wassenaar

m2.

en klimgedrag binnen gebouwen, waardoor het

gewenst.

12.000

The main problem was that

(1x), Katwijk (1x) en Leiden (in 1985 voor de eer-

kiezen van lokaasplaatsen grote nauwkeurigheid

Er moet op worden toegezien dat op bedrijven de

the usual control technique performed by

ste maal). Dit veronderstelt voor deze soort een

vereist en het onvoorspelbare gedrag van zwarte

juiste bouwkundige en hygiënische weringsmaat-

the inhabitants of the quar ter failed,

binding met de kuststreek.

ratten voor zover het hun lokaaskeuze betreft.

regelen worden getroffen om hernieuwde import

probably due to l ack of coördination. The

Van bestrijdingstechnici wordt een praktisch

van zwarte ratten te voorkomen .

nomadic way o f life of Lasius alienus

inzicht en een heldere kijk op het verloop van een

Een goed meldingsysteem en een adequaat

may a lso have been of infl uence .

sinds 1985 in enkele straten in een woonwijk
wordt ondervonden, was aanleiding tot een nader

De hinder die door deze mierensoort in Leiden

ingezette bestrijding verwacht. Als lokaas slecht

optreden bij calamiteiten kunnen ertoe bijdragen

Our department started the control

wordt opgenomen en een lokaaskeuzeproef moet

dat de problemen, welke kunnen ontstaan bij het

programme by mapping the total ant

onderzoek. Zowel in de zomer als in de winter

volgen, kan een bestrijding lang duren. Zeker als

voorkomen van zwarte ratten, het hoofd worden

dispersion in the neighbourhood .

waren de mieren in grote aantallen aanwezig in

we daarbij in ogenschouw nemen dat het ook na

geboden.

The control action was performed with

bad- en slaapkamers, huiskamers en keukens. In

the so-called "watering-can me t hod".

alle ruimten van het huis kwamen de bewoners

The insecticide is deluted with wa t er in

mieren tegen. Opvallend was dat de mieren ook

a watering-can and the fluid is poured

veel op zolderverdiepingen werden gevonden.

opname van zeer giftige lokazen bij zwarte ratten
A.D. Bode.

into the entrances of t he ants ' nests

Bestrijdingen van allerlei aard door bewoners uit-

exclusively outside buildings. This

gevoerd, hadden in al die jaren geen resultaat

m ethod proved to be successfu l . After

geleverd. De situatie was door de jaren heen

six months the inhabitants scarcely

alleen maar verergerd.

detected any ants.

1

34

D ie rplagen

en

Mil i eu,

44

(4)

1996

Di erpla g en

en

Milieu,

44

(4)

1996

1

35

