Plaagdieren in de pers

Nieuw!
Bestrij dingsmiddelengids

(NRC-HANDELSBLAD
Begin mei van dit jaar zal in de boekhandel de " Bestrijdingsmiddelengids" verkrijgbaar
zijn. Deze gids bestaat uit twee delen. Deel 1 " Particuliere huishoudens" behandelt de
bestrijdingsmiddelen die in en om het huis worden gebruikt.
De gids is bedoeld om antwoord te geven op veel gestelde vragen als: ,, Welke middelen
worden voor de bestrijding van een bepaalde plaag of toepassing geadviseerd?"
,,Op wat voor manier werken ze?"
,, Hoe gevaarlijk is het bestrijdingsmiddel voor de mens zelf of voor zijn huisdieren?"
,,Welke middelen zijn in Nederland toegelaten?"
Behalve dat er een overzicht wordt gegeven van alle in Nederland toegelaten middelen
(met uitzondering van de land- en tuinbouwmiddelen), wordt er ook gewezen op de
mogelijkheden over het voorkómen of bestrijden van een plaag zonder gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen.
In deel I komen ter sprake middelen tegen insekten , muizen, ratten , mijten , maar ook
middelen voor houtconservering, chemische toiletvloeistoffen , middelen voor de ontsmetting van drink- en zwemwater en bestrijdingsmiddelen ter bestrijding van ziekten
en plagen in kamerplanten en particuliere sier- en groentetuinen.
Deel 2 is een aanvulling op deel 1 en behandelt middelen voor gebruik in de industrie,
nijverheid en gezondheidszorg. Dit deel gaat onder andere over desinfectiemidelen,
biociden voor gebruik in koel- en proceswater, conserveermiddelen voor waterige
industriële produkten en midde len (waaronder gassen) voor bestrijding van mijten en
insekten en middelen ter bestrijding van ziekten en plagen in openbaar groen. De gids is
samengesteld door medewerkers van de verschillende ministeries die bij de toelating van
bestrijdingsmiddelen volgens de Bestrijdingsmiddelenwet zijn betrokken en wordt uitgegeven door de Staatsuitgeverij.
De prijs van deel 1 bedraagt f 17 ,50 en deel 1 e n 2 samen kosten f 35 ,-. Deel 2 is niet los
verkrijgbaar.

(29 december 1984)

Franse autoriteiten binden meedogenloze strijd aan tegen ratten
Door Florence Biedermann
PARIJS, dec. - Vorige maand werd in een Noordfrans stadje een dode jonge rat
gevonden met om zijn nek een zegelring, verloren door een bezoeker van een bar die de
rat tot domicilie had gekozen. De bizarre foto van de rat met de hem fataal geworden
ring zorgde voor een schrikreactie onder de Fransen die het bestaan van deze bij de mens
zo impopulaire knaagdieren, de plaag van kelders en riolen , maar het liefst vergeten.
Ook al worden ze in het grootste deel van het land genadeloos vervolgd, clan nog blijft er
volgens deskundigen één rat per inwoner (en dat geldt niet alleen voor Frankrijk maar
voor de hele wereld) over. Zo tieren de ratten nog steeds welig in Parijs' circa 2000
kilometer aan rioolgangen. ' Rattus decumanus', gewoonlijk bruine rat of rioolrat genoemd, voert hier al sinds de 18de eeuw, toen hij per schip vanuit Azië werd binnengebracht , het bewind en heeft 'rattus rattus', de zwarte rat
die voorkwam sinds de kruis1)
tochten en de pest verspreidde, op de vlucht gejaagd.
Er had een ware bende-oorlog plaats waarbij de sterkere bruine rat zijn zwarte soortgenoot voorgoed naar het platteland verdreef. Het is onmogelijk om van de rattenp1~ag af
te komen: een rattenpaar kan in twee jaar tijd 20.000 afstammelingen leveren.
Bestrijding
Bijna 600 Parijse rioolwerkers hebben tot taak de knaagdieren in de onderaardse
kelders en gangen van de hoofdstad te bestrijden. Ze hebben daar trouwens slechte
herinneringen aan: negen van hen overleden als gevolg van een ziekte, leptospirose, die
door de urine van ratten wordt overgebracht.Jl Dat gebeurde voordat in de jaren '60 een
vaccin tegen deze ziekte werd ontwikkeld.
leder jaar wordt er meer dan vijf ton graan met·een antistollingsmiddel dat een dodelijke
bloeding veroorzaakt in het rioolnet gestort. Volgens de rioolwerkers komt het voor dat
de ratten het graan niet aanraken omdat ze eerst een 'kamikaze-proever' het produkt
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laten testen alvorens zich er aan te wagen. ) In een film die het 'Musée des Egouts'
(museum van rioleringswerken) aan de dieren wijdde komt een oude rat voor die eerst
zijn staart in een flesje olie dompelt om te proeven en vervolgens zijn broeders bijeen
roept.
De zee r georganiseerde knaagdieren gebruiken verschillende piepgeluide n om hun
soortgenoten voor gevaar te waarschuwen. Soms imiteren de rioolwerkers voor de grap
hun geluiden, waarna de ratten bij dozijnen tegelijk toesnellen.
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