Handleiding & advies | Rattenkisten
Rattenkisten zijn plastic bakken met aan weerszijde een ingang. In deze kist zit een rattenklem voor
het vangen van ratten zonder gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen.
Zelf ratten vangen op deze manier is aanzienlijk goedkoper dan het inschakelen van een
professioneel bedrijf. Als professioneel ongedierte adviseur help ik je graag met advies en de
benodigde apparatuur zodat je zelf als een professional ratten kunt vangen.
Onze rattenkisten zijn gemaakt van hoogwaardig weerbestendig polypropyleen en zijn afsluitbaar
middels een ingebouwd slot. Ze zijn met de bijgeleverde sleuteltjes eenvoudig open te maken.

Waarom is rattenbestrijding zo belangrijk
Ratten zijn verspreiders zijn van ziekteverwekkende bacteriën en virussen. Daarnaast kunnen ze veel
schade veroorzaken aan materialen, bedrijfsmiddelen en veevoeders, maar ze kunnen ook
kortsluiting met als gevolg brand veroorzaken…
Je mag er niet aan denken.
Het is daarom belangrijk om alle middelen in te zetten om ratten te bestrijden. Gebruik van
rattenkisten met klapval is een hele goede manier om ratten te vangen.
Ratten bestrijden middels rattengif is wettelijk verboden mits het wordt gedaan door een
professioneel bedrijf dat zich aan strenge regels dient te houden. Professionele bedrijven welke nog
rattengif willen gebruiken moeten volgens een handboek werken waarin staat beschreven waaraan
zij zich dienen te houden. Ook agrarische bedrijven zullen moeten werken volgens het handboek als
ze met giftige bestrijdingsmiddelen willen werken.
Werken volgens de handleiding en voorschriften als je met giftige bestrijdingsmiddelen wilt werken is
voor particulieren, maar ook voor bedrijven een dure aangelegenheid.
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De afmetingen van een rattenkist
Lengte : 24 cm
Breedte : 20 cm
Hoogte : 10 cm

Zelf ratten bestrijden zonder gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen
Vind je ratten laten bestrijden door een bedrijf te duur, of wil je het gewoonweg zelf doen, dan heb ik
deze handleiding voor jouw geschreven. Zelf ben ik professioneel ongediertebestrijder en deel graag
mijn kennis met je zodat je niet direct veel kosten hoeft te maken.
Ratten bestrijden zonder gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen vergt een aantal essentiële stappen
voor een optimaal effect. Twee zeer belangrijke kenmerken van een rattenvanger zijn:
1.
2.

Hij of zij heeft geduld;
Hij of zij is creatief.
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Handleiding voor het zetten van de rattenkist
Stap 1 - Maak het deksel met bijgeleverd sleuteltje open
Doe dit door het sleuteltje in de opening aan de bovenkant van de kist te doen. Draai het sleuteltje
een kwartslag en het deksel klikt open. Doe dit aan beide zijden van het deksel.

Stap 2 - De rattenkist prepareren
Prepareer de bijgeleverde rattenklem via onderstaande stappen. Kijk op de volgende pagina voor de
bijbehorende foto’s.
1. Vul het lokaasdepot op de rattenklem voor de helft met lokaas. Er zit natuurlijk lokaas in de
doos dat is aangemaakt met de lekkerste ingrediënten.
2. Zet de rattenklem in de kist zodat de twee pinnetjes in de twee openingen van de rattenklem
vallen.
3. Doe een beetje pindakaas aan de achterzijde van de klem. Waar de twee pinnetjes zitten.
4. Strooi wat zonnebloempitten in de kist. Met name achter de klem.
5. Doe een beetje papiersnippers in de kist zodat de bodem een beetje is bedekt. Dat het
papier een beetje omhoog steekt of eruit komt is niet erg. Ratten lopen liever over papier
dan over plastic.
6. Span de rattenklem met beide wijs- en middelvingers totdat je voelt dat de metalen pal vast
klikt.
7. Nu de rattenklem gespannen staat kun je het deksel voorzichtig sluiten.
8. Druk het deksel met beide duimen aan totdat je het deksel vast hoort klikken.
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Stap 1 - Lokaas

Stap 2 - De val in de kist

Stap 4 - Zonnebloempitten aanbrengen

PestiNext | pestinext.com | info@pestinext.com
PestiNext is gespecialiseerd in gifvrije toepassingen tegen muizen, ratten en ander ongedierte in en om gebouwen.

Stap 5 - De bodem bedekken

Stap 6 - De klem zetten

Stap 7 & 8 - De kist sluiten
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Stap 3 - De rattenkist plaatsen
Zet minimaal 1 rattenkist per 10 meter. Op een gemiddelde
buitenplaats / tuin heb je dan 3 rattenkisten nodig. 1 tegen de
linker- en rechter zijmuur en 1 tegen de achtermuur.
Zet een rattenkist altijd met de rugzijde tegen de muur aan.
Zorg dat je de ingangen afgedekt met takken zodat er geen vogels
of egels in de rattenkist kunnen komen. Dit om ongewenste
bijvangst van niet doelgroep dieren te voorkomen. Bedenk hierbij
wel dat de ratten en nog in moeten kunnen. Hoe de openingen dus
vrij maar dek ze af met takken.

Plaats een rattenkist met klapval op plekken waar je activiteit van ratten waarneemt. Voorbeelden om
deze vallen te plaatsen zijn:
• in of rondom je garage, schuur, tuinhuis, stallen.
• in en rondom je kippenren, vogel, konijnenkooi en stallen.
• op de looppaden van ratten.
• bij hout- en steenstapels. ( haal deze zoveel als mogelijk weg !!! )
• rondom opslag en vuilcontainers. ( zorg dat deze afgesloten zijn )
• rondom je huis en/of bedrijfsgebouw.
• op alle andere plekken waar je activiteit van ratten waarneemt.

Omgevingsfactoren spelen een cruciale rol
Omgevingsfactoren spelen een cruciale rol bij het bestrijden en voorkomen van rattenoverlast.
Samenwerking met de buurt waarin je woont/werkt is absoluut aan te raden, maar blijkt in de praktijk
nogal lastig te zijn. Jij kunt overlast van ratten in je tuin hebben waarvan omgevingsfactoren de
oorzaak zijn. Het is daarom van belang om zeker naar deze factoren te kijken.
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Advies
Plaats geen losse rattenklemmen buiten. Doe ze altijd in een voerdoos zodat de klem beschermd is
en dat er geen kinderen of huisdieren bij kunnen komen. Controleer de rattenkisten regelmatig voor
het beste resultaat.
1.

Plaats rattenkisten / rattenvoerdozen altijd langs een muur of wand. Ratten lopen van
naturen langs muren en wanden. Dit doen ze omdat ze niet goed zien en voor verdediging.

2.

Gebruik rattenklemmen in een kist of voerdoos. Ratten verblijven graag in een beschutte
omgeving. Deze geef je zo door een rattenklem in een voerdoos of kist te doen.
Professionele rattenkisten zijn voldoende hoog zodat ratten erin kunnen zitten, zijn
weersbestendig en gemakkelijk in gebruik.

3.

Gebruik lokaas waar ratten dol op zijn. Zwarte ratten zijn meer planteneters en bruine ratten
zijn alleseters. Wij leveren natuurlijk lokaas met de lekkerste ingrediënten GRATIS mee zodat
je een compleet pakket krijgt. Je kunt ook ander voedsel gebruiken. Het liefst voedsel met
een sterke geur zoals vis of beschimmelde kaas.

4.

Heb geduld. Ratten moeten wennen aan nieuwe obstakels in hun omgeving. Ga je een
rattenkist zetten span dan de rattenklem nog niet. Maak de rattenkist aantrekkelijk met wat
papiersnippers op het plastic loopvlak, doe het lokaasdepot voor op de professionele klem
vol met pindakaas en strooi enkele zonnebloempitten in de rattenkist.
Op deze manier kun je monitoren of de rattenkisten met klapval op de juiste plekken staan,
en je kunt zien dat het lokaas wordt opgenomen ja of nee. Wees je bewust dat ratten slim en
sluw zijn. Ze moeten eerst vertrouwen krijgen in het door jouw geplaatste object. Maak de
rattenklem daarom in het begin zo aantrekkelijk mogelijk, en voer ze enkele dagen bij zodat
ze deze nieuwe bron van voedsel als veilig wordt beschouwd.

5.

Vullen van het lokaasdepot voor op de rattenklem. Ga je de rattenklem in de rattenkist op
scherp zetten vul dan het lokaasdepot voor op de klem maar voor 3 kwart. Een veelgemaakte
fout is dat als men klemmen scherp gaat zetten er teveel lokaas in wordt gedaan waardoor
ratten het eruit kunnen eten zonder dat de klem af gaat.

6.

Draag handschoenen. Het beste is om dunne latex handschoenen aan te doen zodat de
rattenkist en klem niets van menselijke geur hebben. Dit omdat ratten in het algemeen bang
zijn voor menselijke geur, maar ook om jezelf te beschermen met het legen van de klem.

7.

Was rattenkisten en klemmen niet af. In de praktijk gebeurd het nogal eens dat mensen de
rattenkist en rattenklem schoonmaken en ontsmetten met chloor. Dat is absoluut niet nodig
en raad ik je ten zeerste af. Rattenkisten welke juist goed zijn belopen wekken vertrouwen bij
andere ratten.
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8.

Gebruik voldoende rattenvallen. Vermoed je dat het slechts om een enkele rat gaat dan kun
je volstaan met 2 rattenkisten met klapval. Als je deze op strategische plekken zet zoals
hierboven omschreven dan zul je absoluut ratten gaan vangen. Gaat het om een groter
gebied en zie je zelfs overdag een rat lopen dan adviseer ik je om meerdere rattenkisten met
klapval te plaatsen.

9.

Neem ander voedselbronnen weg. Neem zoveel als mogelijk alle andere vormen van voedsel
weg. Hierdoor zullen ratten zich eerder aangetrokken voelen tot de rattenkist met klapval.

10. Dek de rattenkist met klapval goed af. Om te voorkomen dat je vogeltjes of andere niet
doelgroep dieren gaat vangen adviseer ik je om takken over de rattenkist heen te leggen.
Ratten kunnen er dan nog wel in maar vogeltjes, egels en andere niet doelgroep dieren niet.
11. Controleer de vallen elke dag. Er dient elke dag gecontroleerd te worden of er vangst is. Een
val waar een rat in zit vangt immers niets meer totdat deze opnieuw is gezet.
12. Geef het goede voorbeeld. Gooi geen voedselresten op de straat. Neem ze mee naar huis en
gooi het thuis in je afvalcontainer. Goed voorbeeld doet goed volgens.
13. Vogels voeren. Voer je vogels, op welke plek dan ook dan is het risico aanwezig dat je ook
ratten aan het voeren bent.
14. Vuilcontainers. Zorg dat je vuilcontainer goed afgesloten is. Vaak zit er een aftapdop aan de
onderkant welke in zeer veel gevallen niet dicht zit. Dit geeft ratten toegang tot je container
met alle gevolgen van dien.
15. Opruimen. Opruimen is van cruciaal belang. Houtstapels, steenstapels andere spullen welke
je niet vaak gebruikt opruimen en niet tegen de buitenmuur aan laten liggen. In de praktijk
zien wij dit maar al te vaak. Ratten gaan er onder door, nestelen er onder en houden zich er
schuil.
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