3_luik_Rato_rattenbestrijding_8_2019_DEF_OK_Opmaak 1 20/11/19 17:11 Pagina 1

Sommige soorten, zoals zwarte ratten en muizen,
zijn moeilijker te verleiden om lokaas te eten. Je
biedt best verschillende soorten lokaas aan op
verschillende plaatsen.

Rattenvallen
Deze methode vraagt tijd. Daarenboven zijn
ratten schuw. Je kan gif combineren met
rattenvallen.
Plaats de vallen en/of klemmen op de wissels/
vluchtwegen en zorg dat de rat er niet langs of
over kan.
In de kleinhandel vind je verschillende soorten
rattenbakken en -buizen. Met een beetje handigheid kan je ze ook zelf maken.

Zelf de bestrijding verderzetten
Op basis van deze folder en de tips van onze
bestrijder, kan je zelf aan de slag.

Waarom ratten bestrijden?
Ratten kunnen problemen veroorzaken met
gezondheid en hygiëne. Verder veroorzaken ze
overlast door knaagschade aan hout, elektrische
leidingen, PVC-buizen en voedingsproducten.
Ze graven tunnels en zorgen voor instabiliteit van
oevers, taluds, funderingen en vloeren.
Redenen genoeg dus om ze te bestrijden.

Hoe maak je een rattenbuis?
• Neem een PVC buis met een diameter van 12
cm en ongeveer 70 cm lengte.
• Boor een gat door het midden van de buis
zodat je ze met een ijzeren pin kunt vastzetten
in de grond. Bevestig het gif aan de pin zodat
de rat het lokaas ter plaatse moet opeten.
• Eventueel kan je aan de uiteinden een afneembaar deksel bevestigen met een opening van
6 cm diameter, op 2 cm van de rand.

Heb je toch nog vragen?
Mail naar: rato@oost-vlaanderen.be
Bel naar: 09 267 87 43
Surf naar www.oost-vlaanderen.be/rato

Tip: Plaats de buis op een wissel in de vluchtweg
of tegen muren. Heb geduld: soms komen ratten
pas na 2-3 weken in een nieuwe gifbuis.

INFOFOLDER
RATTENBESTRIJDING

LET OP: RATO vzw is niet verantwoordelijk voor
de acties die jij onderneemt, noch voor de gevolgen van het gif dat je gebruikt. Je bestrijdt, na ons
advies, zelfstandig verder en zorgt zelf voor bestrijdingsmiddelen.
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Rattenvergif werkt traag. Pas na enkele dagen
treedt de dood in.

Wat doet RATO vzw in jouw
gemeente?
RATO vzw bestrijdt actief:
Op openbaar terrein:
We gaan zelf op zoek naar sporen van ratten
langs openbare waterlopen, straatgrachten,
containerparken, ... De overgangen van gesloten naar open riool bewaken we extra.
Op privaat terrein:
Heeft de gemeente waar je woont een
samenwerkingsovereenkomst met RATO vzw?
Meld je probleem bij de gemeente.
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Je meldt een probleem.
Wat nu?
Een professionele bestrijder maakt met jou een
afspraak. Jij kent het probleem. Het is belangrijk
dat jij aanwezig bent.

Voorkomen is beter dan
genezen!
De beste bestrijdingsmethode is voorkomen dat
ratten voedsel, beschutting of water vinden.

• Geschikt voor binnen of buiten.
• Zijn langst houdbaar, ook in vochtige omstandigheden.
• Makkelijk op ijzerdraad vast te leggen en uit te
leggen in bakjes.

• We tonen jou de voedselbronnen en schuilplaatsen van de ratten.

Pasta:

• We vertellen hoe je het voedsel kunt afschermen
en schuilplaatsen kunt voorkomen.

• Geschikt voor binnen en buiten.
• Voorverpakt in zakjes. In de verpakking laten.

• We geven advies over rattenvallen en rattenvergif.

Graantjes:

• We voeren eventueel één bestrijdingsactie zelf
uit.

Wij gaan alleen op bezoek bij je buren als ze zelf
een probleem melden of advies vragen.

We onderzoeken het openbaar terrein in je omgeving en behandelen deze aansluitend.

Gebruik lokaas op basis van antistollingsmiddelen:
Parafine- of vetblokken:

We komen éénmalig bij je langs:

• We informeren je hoe jij in de toekomst zelf
ratten kunt voorkomen en bestrijden.

Rattenvergif

• Sluit voedselvoorraden af.
• Laat geen etensresten rondslingeren.
• Verzamel huishoudelijk afval in afgesloten vuilnisbakken.
• Voeder kippen of andere huisdieren spaarzaam
zodat geen resten blijven liggen. Neem restvoer
weg.
• Stapel (vee)voeder los van de muur/de grond.
• Vermijd te lang opgeslagen voeder, gebruik de
oudste voorraad eerst.
• Leg geen gekookte etensresten op de composthoop. Draai de composthoop regelmatig om.

• Meest geschikt voor binnen, onder droge omstandigheden.
• Ook geschikt voor muizen.
• Steeds uitleggen in bakjes, om vergiftiging van
andere dieren te voorkomen.

Volg altijd de handleiding op de verpakking en
leg het gif veilig uit:
•
•
•
•
•

Dek het gif af.
Leg het gif afgedekt vast aan een ijzerdraad.
Leg het gif in een gifbakje.
Zorg dat je altijd weet waar je het gif legde.
Plaats het gif op het traject van het nest naar
de voederplaats.
• Draag handschoenen

• Ruim schuilmogelijkheden op bv. houtopslag of
rommel.

Kan je het gif niet veilig leggen? Leg dan géén gif!

• Dicht spleten in gebouwen. Controleer regelmatig op nieuwe gaten en behandel ze indien
nodig.

Kinderen of (huis)dieren in de buurt?
Wees extra voorzichtig!

