GEK MET GRAS BOELSMA

Voor het beheersen van ongedierte als ratten en muizen kijkt Ronald
Boelsma (45) van APC (Agro Pest Control) onder andere naar gras. De
juiste soort op de juiste plaats kan voorkomen dat muizen hun weg
naar het boerenerf weten te vinden.

‘Scherp gras vormt

barrière tegen
knaagdieren’
TEKST GRIETJE DE VRIES

‘De natuur heeft altijd zelf een oplossing, zien we bij het beheersen van
ongedierte. Je kunt de natuur heel goed inzetten om bijvoorbeeld
knaagdierenoverlast te beperken. Een van de manieren om te voorkomen dat knaagdieren op het erf komen is door gras. Vanuit APC (Agro
Pest Control) hebben we een plan opgezet, dat bestaat uit verschillende
barrières die slim inspelen op de tast en het reukorgaan van knaagdieren. Voor de tast zijn knaagdieren erg afhankelijk van hun snorharen.
Die snorharen kun je verstoren door bepaalde grassoorten te laten
groeien die wat scherper zijn en die een soort haakjes op de bladeren
hebben zitten. Deze grassoorten worden door Limagrain in de juiste
verhouding gemengd en die zaaien we in een u-vorm om het bedrijf
heen in een strook van twee meter. Het gras maaien we niet te laag af.
Dit vormt een fysieke barrière voor de knaagdieren en doet zo eigenlijk
al het werk voor ons. De stroken laten we vrij open, waardoor de knaagdieren zich niet veilig voelen voor het oog van roofvogels.’

Het kruidenzakje van grootmoeder

‘Naast hun tastorgaan vertrouwen knaagdieren sterk op hun reukvermogen. Ook dat is iets dat we in de barrières mee kunnen nemen. Het is
eigenlijk een wijsheid van grootmoeder, die kruidenzakjes op de lakens
legde in de kast. Ruikt lekker fris, maar het hield ook de muizen tegen,
want die houden niet van die geur. Als je deze wijsheid vertaalt naar het
boerenerf, komt het erop neer dat een kruidenstrook met geurende
bloemen en planten ook de knaagdieren van het erf kan houden. Voor
een groot deel kun je dus met het slim inzetten van grassoorten en
kruiden de deur dichthouden voor knaagdieren, al hebben we ook
biologische oplossingen voor de dieren die nog wel op het erf terecht
komen. Maar we zien op de meeste bedrijven dat na verloop van tijd de
barrière doet wat hij moet doen, dan is gif eigenlijk niet meer nodig.’

Boven: Ronald Boelsma bekijkt het scherpe gras in
de grasrand rond het erf. Vanwege de winter is de
grasrand lager dan normaal
Onder links: Sommige grassoorten hebben een soort
haakjes die de snorharen van knaagdieren verstoren.
Ook waterdruppels blijven daarop vasthangen
Onder midden: De grasstrook is vrij open, waardoor
knaagdieren zich niet veilig voelen voor het oog van
roofvogels
Onder rechts: Boelsma inspecteert de kruidenrand,
die in de zomer bol staat van de geurende planten en
bloemen en zo knaagdieren op afstand houdt

Zwaluw tegen vliegenoverlast

‘We kijken steeds meer naar natuurlijke oplossingen om overlast van
ongedierte te voorkomen, aangezien veel gifstoffen inmiddels wettelijk
verboden zijn. De ideeën kwamen op gang toen een collega op zoek
ging naar een manier om vliegenoverlast te verhelpen zonder biociden
te gebruiken. Hij zag het voor zijn ogen gebeuren door een groep zwaluwen. Een zwaluw haalt 50.000 insecten per week uit de lucht, daar
kan geen gif tegenop. Dit zette mij ertoe aan om een biocidevrij beheersingsplan voor knaagdieren te bedenken, zoals bijvoorbeeld het gras.
Toch mooi hoe iets wat zo simpel is, zo goed werkt.’
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