
Duurzame bestrijdingsmethode

Mede door verandering in wet- en regelgeving mag je buiten alleen bestrijden 
met rodenticiden als je daarvoor gecertificeerd bent. Dat betekent dat we bij 
de bestrijding van ratten eerst buiten maatregelen nemen om ratten te weren 
en voedselbronnen en nestelplaatsen opruimen. Vervolgens werken we bij een 
plaag eerst met vallen, klemmen en andere niet-chemische methoden. Alleen 
als deze maatregelen onvoldoende resultaat opleveren mogen we, als laatste 
stap in de bestrijding, een bestrijdingsmiddel inzetten. Met deze werkwijze 
kunnen we het gebruik van een bestrijdingsmiddel en daarmee de 
milieurisico’s zoveel mogelijk beperken.

Met alle veranderingen en het beperken van milieurisico’s heeft Bureau 
Plaagdierpreventie een andere manier om zowel ratten als muizen op een 
efficiënte en ecologische wijze te bestrijden. Het idee is voortgekomen uit we de 
wensen en behoeftes van agrariërs voor meer milieuvriendelijke bestrijding. 
Bureau Plaagdierpreventie is preferred supplier van LTO, waardoor de link met 
agrariërs snel was gemaakt. Het dagelijks controleren van klemmen is voor onze 
klanten tijdrovend en bij veel overlast van ratten is een rattenhotel een goed 
alternatief om gedurende een periode intensief te bestrijden. Voordeel van dit 
systeem is dat we milieubewust bestrijden: je kunt verschillende soorten lokaas 
gebruiken en je vangt meerdere ratten. Het rattenhotel wordt verhuurd aan 
bestaande klanten van Bureau Plaagdierpreventie.
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Rattenhotel



Werkwijze Rattenhotel

Een rat wordt aangetrokken door het lokaas en zal de trap op lopen. Zodra een 
rat of een muis van het voedsel boven in het apparaat eet, wordt er een 
schakelaar geactiveerd die een draaimechaniek in werking zet. Hierdoor valt het 
dier in de vloeistof onderin het apparaat. Daar worden ze op een diervriendelijke 
wijze bedwelmd, waarna ze zonder stress vrijwel direct sterven. De dieren 
worden door de vloeistof in het onderste compartiment op natuurlijke wijze 
geconserveerd.

Dit onderste compartiment is gevuld met een vloeistof. Hierdoor worden de 
gevangen ratten en muizen op een diervriendelijke wijze bedwelmd waarna ze 
zonder stress vrijwel direct sterven. De dieren worden door de vloeistof op 
natuurlijke wijze geconserveerd. Door de uitgekiende techniek en de 
samenstelling van de vloeistof is dit apparaat absoluut veilig, reukloos en 
hygiënisch.

Dankzij deze methode is er nooit sprake van stank, ook wanneer de bak maar 
eens in de zoveel tijd wordt geleegd. Door de teller op het apparaat ziet u op 
eenvoudige wijze het aantal gevangen ratten en muizen.
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