Bruine rattenbestrijding
Wat is een bruine rat?

De bruine rat (rioolrat) is een knaagdier. Hij komt van oorsprong uit Oost-Azië en is in de 18e voor het
eerst waargenomen in West-Europa. Via handelsroutes en scheepvaart is hij inmiddels over heel de
wereld verspreid. De bruine rat is een cultuurvolger.

Waarom bruine ratten bestrijden?
De bruine rat richt aanzienlijke schade aan: vraat aan (landbouw)gewassen, vervuiling van
voedselvoorraden, knaagschade aan bv. elektriciteitskabels, overbrengen van ziekten, roven van
eieren, …
De wetgeving van voor planten en plantaardige organismen verplicht de verantwoordelijke de bruine
rat te bestrijden op eigen terrein.
Het is dus aangewezen als je ze opmerkt om ze zo snel mogelijk te bestrijden, want de bruine rat
plant zich het hele jaar door voort!

Waar zit de bruine rat?
De bruine rat zit graag op vochtige, niet te warme beschutte plaatsen. Ze huizen graag onder
afvalhopen, oevers van grachten oevers van sloten en dijken, riolen, houtopslagplaatsen, kelders,
stallen,…
Vooral plaatsen waar er in de buurt voldoende voedsel, beschutting en water aanwezig is. Hij is
vooral actief in de schemerperiode: na zonsondergang en voor zonsopgang.
De bruine rat eet zowel plantaardig als dierlijk voedsel. Hun voedsel passen ze aan volgens het
aanbod van hun leefomgeving. De bruine rat is intelligent en zeer schuw.

Hoe voorkomen?
De beste manier van bestrijding is PREVENTIE: beperken dat ratten voedsel, beschutting, water
vinden:
 voedselvoorraden gesloten bewaren;
 laat geen etensresten rondslingeren;
 verzamel huishoudelijk afval in afgesloten vuilnisbakken;
 voeder kippen of andere huisdieren 's morgens spaarzaam;
 stapel verpakte veevoeders en ander materiaal los van de muren en de grond;
 vermijd langdurige voederopslag en gebruik de oudste voorraad eerst;
 leg geen gekookte etensresten op de composthoop;
 ruim mogelijke schuilmogelijkheden op (houtopslag, rommel, …);
 dicht openingen, spleten en gaten van gebouwen.
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Hoe pak ik de bestrijding het best aan?
1) Neem alle oorzaken weg die aanleiding kunnen geven tot aanwezigheid van de bruine rat
weg (voedsel – beschutting- water : preventietips)
2) Bij kleine populatie of als signaalfunctie kunt u klemmen of vangkooien plaatsen. Deze zijn in
de handel verkrijgbaar. Plaats deze steeds zo dicht mogelijk bij de haarden en op duidelijke
(loop)sporen.
3) Indien bovenstaande acties geen resultaat hebben kunt u met giftige lokazen (rodenticiden
op basis van anticoagulans) bestrijden. Deze kunt u verkrijgen in de handel. Volg de
richtlijnen van de gebruiksaanwijzigingen en de veiligheidsvoorschriften op de verpakking.
4) Anticoagulantia zijn traagwerkende giften, hou er dus rekening mee dat het dier pas na
enkele dagen na opname zal sterven.
5) Een bruine rat heeft een aangeboren vrees voor nieuwe objecten, het kan dus een tijdje
duren alvorens ze het lokaas opneemt. Heb geduld !

Enkele richtlijnen voor het gebruik van de giftige lokazen:





plaats deze steeds op (loop)sporen van de rat en zich dicht mogelijk of in de haarden;
leg deze steeds onbereikbaar voor kinderen of andere dieren uit vb. in rattenbakken, in de
haarden, …;
bied steeds voldoende lokaas aan
 te veel: kans op schimmelen – niet meer aantrekkelijk
 te weinig: giftige lokaas niet efficiënt
blijf doorgaan met het aanbieden van het lokaas tot er geen opname meer is
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