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Veldmuizen ‘afgedood’ met
koolstofdioxide onder zeil

Demonstratie door Ruvoma van de vergassingsmethode.
STEF ALTENA
MONTFOORT Een verdelgingsbedrijf uit Montfoort wil met zijn uitvinding, een sleepzeil waaronder
veldmuizen worden vergast, getroffen boeren in Friesland helpen.

De verdelgers van Ruvoma spreken
het liefst van ,,een atmosfeer creëren
waarin leven niet meer mogelijk is”.
In normale mensentaal: vergassen.
Volgens de verdelgers is de methode
100 procent effectief. Geen enkel
zoogdier zou levend uit de behandeling komen. In een weiland in vestigingsplaats Montfoort (Utrecht) demonstreerde het bedrijf gisteren
hoe de uitvinding in zijn werk gaat.
De techniek komt neer op het
voortslepen van een zeil van 30 bij
50 vierkante meter. Onder het doek
wordt koolstofdioxide (CO2) gespoten (uit de giertank achter de trekker). Het gas zakt naar beneden in de
muizenholen en dringt door tot in
de nesten, tot wel 60 centimeter
diep, waar de veldmuizen volgens
Kosse Doornbos van Ruvoma bin-
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nen een minuut worden verstikt.
De zuurstof wordt door de koolstofdioxide verdreven. ,,Deze techniek is al jaren bekend”, zegt Doornboos. ,,Het is de toepassing die
nieuw is. Voor zover ik weet zijn wij
de enigen in Nederland die deze methode inzetten tegen zoogdieren.”
Tot enkele jaren terug werd de techniek van het sleepzeil achter een
tractor gebruikt om het land te steriliseren met methylbromide. Zo werden insecten, schimmels en ook
knaagdieren gedood. Het gebruik
van dit gas is niet langer toegestaan,
omdat het te schadelijk is voor het
milieu.
,,Door de muizenplaag zijn wij aan
het denken geslagen”, zegt Doornbos. Niet alleen Friese boeren worden door de knagers getroffen, ook
in de provincie Utrecht klagen agrariërs over de vele veldmuizen. ,,We
besloten deze bestaande techniek te
proberen met koolstofdioxide. Het
is uitstekend gelukt.” Er zitten voordelen aan het gebruik van CO2, zegt
de verdelgingsexpert. Het is legaal
en CO2 mag gewoon in de lucht wor-

den vrijgelaten. ,,Alleen zoogdieren
worden er mee afgedood. Insecten
die ook in de grond leven, mieren en
wormen enzo, hebben er geen last
van. Insecten houden het langer uit
zonder zuurstof.”
Ruvoma kan 2,5 hectare land in
uur bewerken. De kosten voor de
boer zijn rond de 4500 euro per hectare. ,,Dit kan wat fluctueren”, zegt
Doornbos. ,,Als de boer zelf de handen uit de mouwen wil steken en we
zijn materieel kunnen gebruiken,
wordt het goedkoper.” Ruvoma zegt
met meerdere Friese boeren in gesprek te zijn, maar een deal is er nog
niet.
Het land onder water zetten is nu
de meest gebruikte (en goedkoopste) techniek om de veldmuizen
dood te maken. Sommige boeren
twijfelen echter aan de effectiviteit
hiervan, omdat de sterkste exemplaren zouden overleven en weer een
nieuwe populatie kunnen stichten.
De ecologen van Altenburg & Wymenga onderzoeken momenteel of
de muizen zich na de ‘winterstop’
weer beginnen voort te planten.

