723.

724.

Marters en bunzingen vangt men met

728.

Ratten en muizen lokt men gemakkelijker

kastvallen of knippen, waarin een haring

in de val, als men op het lokaas een

als lokaas bevestigd is.

druppel rozenhoutolie doet.

Ratten en muizen verdrijft men als men

RIJN EN GOUWE

weg, als men elk voorjaar de muren met

chloorkalk uitstrooit. Het ongedierte kan

( 27 maart 1996)

kalk bewerkt, waaraan men wat ijzer-

deze lucht niet verdragen.

Muizen en ratten blijven uit de kelder

729.

B ejaarde França i se
730.

Muizen verdrijft men, als men tot poeder

Ratten verdelgt men door het rond-

gewreven oleanderbladeren met droog

strooien van deeg, waar doorheen men

zand vermengt en in de gaten strooit.

727.

ha d 1000 ratten

Toulouse - In de Zuidfranse stad Toulouse heeft
de pol itie een inval gedaan in een huis van een

ajuin gemengd heeft. Voor huisdieren is
dit lokaas niet schadelijk.

.,n

de pers

vitriool toegevoegd heeft.

725.

Plaagdieren

731.

Muizen verdrijft men uit de woning, als

bejaarde vrouw die haar huis deelde met

men kamfer in de gaten strooit.

1.000 ratten die zich vermaakten met jacht op
haar katten . De politie kon met moeite het huis

Muizenvallen telkens vóór het gebruik

A.D. Bode.

met kokend water begieten en met spek-

binnenkomen omdat het krioelde van de ratten

zwoerd inwrijven. Als lokmiddel legt men

die dagelijks 15 kilo graan van de bejaarde vrouw

een stukje geroosterd brood erin, waar-

kregen. Volgens de politie, die in actie kwam na

van de lucht voor elke muis onweerstaan-

een anonieme tip, sliep de vrouw op de vloer,
omringd door haar katten die werden opgejaagd

baar is.

door de ratten. De vrouw zelf zou door de ratten
ongemoeid zijn gelaten. De gezondheidsdienst is
van plan om de hele rattenkolonie te verdelgen.
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