gebruiken). Van ondermeer oude lokazen waarvan de slaolie ranzig was geworden is
bekend dat ze een afstotende werking hebben en niet worden gegeten. Ook lokazen die naar
bestrijdingsmiddelen stinken worden door ratten en muizen niet opgenomen als er in de
omgeving keuzevoedsel beschikbaar is.
U wordt geadviseerd er voor zorg te dragen dat de vergiftigde lokazen alsook de voorraden
onvergiftigde haver e.d. niet door reukschade onbruikbaar worden voor de bestrijding van
ratten en muizen.
Composthopen/ Compostsilo's
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muizen die vóórkomen in aangebouwde panden na verloop van tijd op de voerplaatsen
kunnen komen. Beter is het om een zg. ,,blokbestrijding" uit te voeren.
Worden bij huismuizenbestrijding na 6-8 weken geen resultaten geconstateerd aan de hand
van vermindering van opgenomen lokaas dan kan men vermoeden dat van resistentie
sprake is. Voor nadere gegevens omtrent een doelmatige bestrijding van huismuizen kunt
U het betreffende artikel nalezen in" Rat en Muis" van juli 1980 of een beroep doen op onze
buitendienst (08370-19061) voor advisering ter plaatse.

1

Afname meldingen
Bij een bespreking door een voorlichtingsambtenaar van onze afdeling met de voor een
gemeentelijke ongediertebestrijding verantwoordelijke ambtenaren werd gemeld, dat de
organisatie van uitvoering van de bestrijding van ratten veranderd was. Voorheen werd
afgewacht tot er klachten bij gemeentewerken werden gemeld. Daarna werd ter plaatse
éénmalig lokaas uitgelegd. Er werden geen controles uitgevoerd op de opname van het
lokaas.
Sedert ongeveer een jaar werkt men nu met het systeem "Controleren+ aanvullen / verversen totdat er geen opname meer is". Deze controles worden 2 x per week uitgevoerd.
Nadat op dit systeem werd overgestapt was een duidelijke afname van het aantal meldingen
betreffende hinder door ratten te constateren. Naast het behandelen van "klachten op
afroep" controleert men periodiek de vaste voerplaatsen ingericht op voor de vestiging van
bruine ratten aantrekkelijke plaatsen.

Kunnen composthopen of compostsi/o's rallen lokken?
De bruine rat is een alleseter en alle soorten voedsel en voedselresten als aardappelschillen,
groenteafval, etc. rekent hij tot zijn menu met een duidelijke voorkeur voor het beste
voedsel dat voorhanden is.
Voedselresten die naast een compostsilo terechtkomen zullen 's nachts door ratten worden
geconsumeerd zodra deze bij hun omzwervingen op zoek naar voedsel worden gevonden.
Indien voedsel en voedselresten buitenshuis worden opgeslagen en men wil voorkomen dat
deze bereikbaar zijn voor ratten (en muizen) dan dient de opslag te geschieden in een ruimte
die rondom is afgesloten met fijnmazig gaas. De openingen van het gaas dienen niet breder
te zijn dan 0,5 cm.
Het gaas dient ook aan de bovenzijde te worden aangebracht, alsook te worden ingegraven
tot 75 cm. onder het maaiveld om te voorkomen, dat ratten door het graven van holen bij de
voedselbron kunnen komen.
Indien een zg. compostsilo goed wordt gebruikt zodat buiten de silo geen voedsel
bereikbaar is, dan zal dit in de praktijk wellicht rattenbezoek voorkomen.

VRAGEN OVER BESTRIJDING ONGEDIERTE
Stank en lokazen

In de Bestriidingsmiddelenbergplaats van onze gemeente worden bestriidingsmiddelen
opgeslagen die worden toegepast door de Plantsoenendienst en door de Gemeentelijke
Ongediertebestrijding. Sommige bestrijdingsmiddelen veroorzaken stank. Kan dit nadeel
opleveren voor ratten- en muizenlokazen?

1

i

Ratten en muizen hebben een zeer goed reukvermogen dat hen te samen met de tastzin
(snorharen) in staat stelt 's nachts voedsel te vinden. De voorkeur gaat bij voedselkeuze uit
naar het lekkerste dat voorhanden is (zie ons advies: Ie kwaliteit stofvrije haver als lokaas
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