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bestaan wordt geadviseerd de werkzame stof
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coagulant warfarin, meerdere malen en voor de

regelmatig te wisselen. Men zou echter in geen

konijnen, hebben we het meest geconstateerd

eerste keer in Schotland resistentie bij bruine rat-

geval een mengsel van werkzame stoffen of ver-

als overtredingen.' Op de 45 onderzochte loka-

ten vastgesteld . Als reactie op de ontwikkeling

schillende werkzame stoffen gelijktijdig moeten

van resistentie tegenover de oudere werkzame

toepassen.

len, bijvoorbeeld de bestrijding van muizen en
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gevonden. Vele daarvan werden, mede omdat het
toezicht zo was achtergebleven, afgedaan met

muizen en ratten

een waarschuwing, maar voor 8 bedrijven werden

stoffen werden andere anti-coagulanten ontwik-

In het resistentie-gebied moet er op gelet wor-

keld, die zich niet alleen door een grotere werk-

den, dat niet met werkzame stoffen wordt

zaamheid, maar in het algemeen ook door een

gewerkt, waarvan de deugdelijkheid wordt betwij-

in totaal 11 processen-verbaal opgemaakt. Een

Dr. Hans-Joachim Pelz, BBA Instituut voor

hogere giftigheid onderscheiden. In Duitsland is

feld omdat ook dat de resistentieselectie zou

aantal daarvan is door het Openbaar Ministerie

nematologie en zoogdierkunde, Münster

resistentie bij bruine ratten tot nu toe slechts uit

bespoedigen. Bij het voorkomen van warfarinre-

een begrensd gebied (ongeveer 8.000 vierkante

sistentie zou toepassing van difenacum of een

afgedaan met schikkingen.
Het toezicht op de gassingen zal vooral in de

Anticoagulant-resistance of house

kilometer) in Noordwest Duitsland bekend gewor-

krachtiger werkzame stof in aanmerking komen,

havens van Amsterdam en Rotterdam geïntensi-

mice and brown rats in the

den. In het centrum van dit gebied zijn meer dan

bij het voorkomen van bromadiolon- of zelfs dife-

veerd worden.

North-western region of Germany is

90% van de individuen warfarinresistent, en ook

nacumresistentie zou met brodifacum, flocuma-

reported.

de werkzame stof difenacum is er al aan onder-

fen of difethialon moeten worden bestreden.

hevig. Zwarte ratten en huismuizen zijn van
nature minder gevoelig tegenover anti-coagulan-

(vert. AB).

ten. Zij laten zich met de oudere werkzame
stoffen warfarin en cumatetralyl ontoereikend
bestrijden.
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