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Voorts kan een bestrijding worden uitgevoerd met behulp van deltamethrin toe te
passen in een plantenspuit, of een spuitbus die permethrin of propoxur bevat. Met
de rgelijke middelen, die bij drogisten verkrijgbaar zijn, kan men de plaatsen bespuiten
waar de larven worden aangetroffen (b.v. onder randen van vloerbedekking). Hierdoor
wordt op de bespoten plaatsen een giftig residu aangebracht , dat nog enkele maanden
zijn dodelijke werking op de insekten behoudt. De genoemde middelen zijn toegelaten
ter bestrijding van kruipende insekten. Indien een bestrijding van enige omvang moet
plaatsvinden , dan wordt u geadviseerd offerte te vragen bij de gemeentelijke of regionale ongediertebestrijdingsdienst of ongediertebestrijdingsbedrijven.
Verder vestigen wij nog de aandacht op de zogenaamde motechte produkten die in de
handel verkrijgbaar zijn, zoals dekens, bontjassen e.d. De aanduiding " motecht", die
over het algemeen tevens een bestand zijn tegen vreterij van textiel-aantastende larven
aangeeft , is echter wettelijk niet beschermd, zodat men t.a.v. he t gebodene louter
afhankelijk is van de interpretatie van de producent en van eventuele verdere aanduidingen.
Tenslotte wijzen wij erop, dat deltamethrin, permethrin en propoxur ook voor mensen
en huisdieren giftig zijn en dus bij onverstandig gebruik, risico kunnen opleveren.
Tijdens de behandeling moet men ervoor zorgen , dat het middel niet wordt ingeade md .
Men dient de op de etiketten vermelden voorschriften op te volgen. Het middel mag
onder geen voorwaarde met voedsel in aanraking komen.
In de praktijk is gebleken, dat ook de wollen garens, die een zogenaamd motecht
makende of motwerende behandeling hebben ondergaan, door rupsen van de zadenmot
worden aangetast.

WERING
VAN
RATTEN EN MUIZEN
Als na een bestrijdingsactie van ratten of muizen niet de nodige maatregelen worden
genomen ter wering van het ongedierte, zal naar alle waarschijnlijkheid na niet al te
lange tijd weer hinder ondervonden worden van deze dieren.
Waar de levensomstandigheden voor een bepaalde diersoort gunstig zijn, zullen zich
dieren vestigen. Noodzakelijke levensvoorwaarden zijn de aanwezigheid van voedsel en
nestgelegenheid.
Ratten en muizen planten zich snel voort. Dus is er steeds behoefte aan nieuw grondgebied. Komt er nu als gevolg van een bestrijdingsactie een territorium vrij, dan zullen de
ratten of muizen in de omgeving proberen zich in dat vrijgekomen gebied te vestigen.
Dit kan belet worden door het nemen van maatregelen waardoor binnendringen in
gebouwen niet meer mogelijk is.
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Geschapen biotoop

De mens heeft een voor ratten en muizen vaak ideale biotoop geschapen. Alle mogelijkheden voor vestiging zijn aanwezig. Opslag van graan, bieten, maïs e.d., meel in
bakkerijen, voer in kippenhokken, stallen en volières, keukenafval , enz. bieden een
keur aan voedsel.
Ontnemen van dekking

Omdat knaagdieren in het algemeen prooidieren zijn van grotere roofdieren , hebben zij
hun gedrag aangepast, zodat zij zich alleen verplaatsen als dat voor hen zo veilig
mogelijk is. Dat is voornamelijk 's nachts en daar waar zij niet gezien worden: in holen
en op looppaden vlak langs o.m. wanden, opgeslagen goederen, de muur van een huis,
onder planken, in ruigten.
Op erven, volkstuinen, in bedrijfsruimten e.d. liggen vaak houtstapels van stammen ,

Schuil- en nestgelegenheid
voor ratten tussen struiken
en onder open trap.

Vaak worden aan de voet van grote flatgebouwen ter verfraaiing struiken geplant; deze
beplantingen dienen ruim vrij van buitenmuren gehouden te worden. Het verdient
aanbeveling onkruid op te ruimen , graskanten van sloten vrij kort te houden en struiken
niet tegen gebouwen te planten, doch een strook vrij te houden.
Zijn ratten eenmaal in gebouwen, dan kunnen ze zich via een spouw en allerlei andere
wegen van de ene ruimte naar de andere verplaatsen en ook naar naburige aangebouwde
panden.

Weringsaspecten bij gebouwen

oude planken, takkenbossen of brandhout. Ruim deze zo spoedig mogelijk op of
verwerk ze. Dit geldt ook voor andere materialen met langdurige opslag. Is dit niet
mogelijk, maak de opslag dan tenminste 30 cm van de grond. Leg houtstapels e.d. nooit
tegen een gebouw of bouwsel, want de ratten die zich in zo'n stapel hebben gevestigd
kunnen ongezien langs de wand omhoog klimmen en dan binnendringen.
Hoeken, rommelhopen , dicht begroeid met brandnetels of ander onkruid en ruige
slootkanten bieden ook mogelijkheden aan het ongedierte om zich ongezien te verplaatsen of te nestelen.
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Kortweg gezegd: er mogen van buiten naar binnen geen toegangsmogelijkheden zijn
voor ratten en muizen.
Woningen dienen aan de volgende eisen te voldoen
- de onderkant va,Y,:te fundering van buite nmuren moet tenminste 70 cm onder het
maaiveld zijn gelegen (eventueel kan een uitstekende voet worden aangemetseld).
- doorvoeropeningen in de buitenmuur waardoor gas, water en elektriciteitsleidingen
zijn gevoerd dienen te zijn afgedicht.
- spouwen dienen van onder en boven muisdicht te zijn.
- ventilatieopeningen in buitenmuren dienen maximaal 0,5 cm breed te zijn (vooral
i.v.m. huismuizen en soitsmuizen).
- klimplanten en bomen dienen te worden gesnoeid tot minimaal 60 cm van ramen,
dakranden, e.d.
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Bo/rooster op hemelwaterafvoer op daken en dakgoten waar direct wordt geloosd op een riool.

Doorvoergaten afdichten en openingen "muizenroosters' niet breder dan 0,5 cm.

DEKSEL
INLAATKOLK

&ETONBUIS

Huisaansluitingen aan de bovenkant van
het straatriool verhinderen ratten om m
die huisaansluiting te komen.
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- op aansluitingen van hemelwaterafvoerleidingen op dakgoten bij voorkeur bolroosters plaatsen, met name indien deze aangesloten zijn op een riool voor zowel afval als
hemelwater.
- deuren en ramen dienen goed sluitend te zijn.
Algemeen kan worden gesteld dat de riolering in goede staat dient te zijn.
- Verzakkingen moeten worden hersteld. In oudere woonbuurten waar zwaar verkeer
doorheen rijdt en bij nieuwbouw in polders met opgespoten grond, treden nogal eens
verzakkingen op.
- Ontbrekende ontstoppingsdeksels dienen te worden aangebracht.
- Verpulverde gresbuizen (na ca. 15 jaar) dienen te worden vernieuwd.
- In saneringswijken en afbraakpanden dient de riolering te worden afgeblind.
- Woningen en buitenverblijven waar geen riolering aanwezig is, dienen een "gesloten
afvoersysteem" te hebben. Dus geen open riool-lozingen op sloten en ander oppervlaktewater.
- Huisaansluitingen op het riool dienen bij voorkeur te worden aangesloten aan de
bovenkant van het straatriool om ratten te verhinderen in die huisaansluiting te
komen.
Behalve bovengenoemde maatregelen dient men met name bij (groot) winkel-, horecabedrijven en produktiebedrijven in de levensmiddelen- en veevoedersector nog aan het
volgende aandacht te besteden:
- vuilnis en afval deponeren in afsluitbare containers;
- vuilnis frequent afvoeren;
- voedsel onbereikbaar voor ratten bewaren;
- een goed opgezet schoonmaakprogramma volgen;
- terreinen en walkanten goed onderhouden;
- in loodsen de opslag van goederen vrij houden van wanden en bij voorkeur tenminste
30 cm vrij van vloeren;
- langdurige opslag zo veel mogelijk vermijden;
- de opgeslagen goederen periodiek inspecteren;
- goed sluitende deuren zijn een noodzaak, doch als 's avonds wordt doorgewerkt, is
een goede buitenverlichting bij openstaande deuren gewenst.
Voor de problematiek rond bouwtechnische maatregelen is zonodig contact gewenst
door de gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht met de (huis-)eigenaren. De
dienst waaronder de bestrijding van ongedierte ressorteert, kan daarin bemiddelen (een
model voor een standaardformulier is op aanvraag beschikbaar).
Bij pluimvee- en varkensbedrijven, boerderijen en kinderboerderijen is sprake van een
andere problematiek.
Dierverblijfplaatsen vormen een probleem apart, daar deze vaak niet of moeilijk rat- en
muisdicht te maken zijn. Als dakbedekking zijn b.v. golfplaten toegepast of men moet
ventileren en daarom de staldeuren open houden. Gericht op het staltype zijn vaak wel
weringsmaatregelen te adviseren. Dit is nader uitgewerkt in het artikel "Bestrijding van
de bruine rat in de open loopstal", elders in dit blad.
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Bij aanwezigheid van ratten of muizen is het noodzakelijk de dieren te bestrijden met
behulp van giftig lokaas in bij voorkeur voerkisten. Na beëindiging van de bestrijding
kan men een aantal van de voerkisten voorzien van onvergiftigd lokaas en deze regelmatig ca. lx in 2 à 4 weken controleren. Zodra vraat wordt geconstateerd, kan door de
beroepsmatige ongediertebestrijder worden overgegaan tot een bestrijding met vergiftigd lokaas.
Bij volières, kippen- en konijnenhokken, etc. in tuinen waar het uitsluitend liefbebberij
betreft, dienen de hokken bij voorkeur tenminste 50 cm vrij van de grond te zijn.
Advies

Desgewenst worden door de voorlichtingsambtenaren van de Afdeling ter plaatse nadere adviezen en informatie verstrekt over wering en bestrijding van ratten en muizen en
eventuele organisatorische aspecten van bestrijdingen in grotere objecten.
A . Balkstra

TOP20
Meest "ingezonden" mijten en insekten in 1984
In de toezending van monsters met insekten en mijten treedt een verschuiving op van de
algemeen voorkomende "beestjes" naar diersoorten die moeilijker zijn te determineren.
Niet alle klachten die zijn behandeld zijn dat naar aanleiding van een ingezonden monster. Verzending van wespen werd niet gevraagd omwille van het risico voor de klager,
bovendien weet men deze dieren redelijk goed te beschrijven en te herkennen. Ook van
kattevlooien, de huisboktor en de gewone houtworm werd niet altijd een monster gestuurd.
In een aparte tabel zijn adviezen aangegeven die via onze voorlichtingsambtenaren in de
buitendienst zijn behandeld en waarvoor ook adviezen ter plaatse werden gegeven.
In 1984 werden 2950 meldingen en klachten geregistreerd. Dit is weliswaar een daling
van 440 ten opzichte van het voorafgaande jaar, maar toch nog 274 meer dan in 1982.
Dit jaar komen 15 "vaste klanten" op de lijst voor. De stambonekever, de kleermot, het
ovenvisje en de vogelmijt zijn nu ook min of meer "vaste klanten" geworden; geheel
nieuw is de berkenwants.
Van de houtaantastende kevers staat de veranderlijke boktor (,,brandhoutkever") net
als in 1983 weer op de eerste plaats. De houtworm en de zeer schadelijke huisboktor
komen resp. op de 2e en 3e plaats. Er blijkt een duidelijke behoefte aan informatie over
deze insekten, zoals de toename van het aantal meldingen duidelijk laat zien. Bij de
houtworm 29% (van 100 naar 129) en bij de huisboktor ca. 24% (van 102 naar 126).

Mogelijk is de gegroefde lapsnuittor wat bekender geworden bij de gemeenten, er zijn
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