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CURSUS

Door: Gerrit Otten

Het gebruik van biociden staat de laatste jaren flink ter discussie. Het toepassen
van biociden brengt de nodige risico’s met zich mee, niet alleen voor uzelf, maar
ook voor uw klant, het product en de consument. En wat te denken van maatschappelijke vraagstukken, zoals dierwelzijn, doorvergiftiging en resistentie?
Integrated Pest Management (IPM) is een methode om deze risico’s waar mogelijk
zo veel mogelijk terug te dringen en toch een goede plaagdierbeheersing te bieden.
Steeds meer opdrachtgevers zullen van dierplaagbestrijders dan ook kennis op
dit gebied verwachten.

Het weren en bestrijden van plaagdieren omvat veel meer dan
u in de cursus ‘Bestrijdingstechnicus dierplagen en houtrotverwekkende schimmels’ geleerd en gehoord hebt. Voor mensen
die zich verder willen ontwikkelen en hun carrièrekansen
willen vergroten, heeft het KAD daarom de cursus Bestrijdingsdeskundige (BD) ontwikkeld. Deze cursus geeft diepgaande
informatie over internationale normen die gelden voor voedselveiligheid, er wordt uitgebreid stilgestaan bij het
herkennen van diersoorten
en hun sporen (determinatie), de wetgeving waarmee
u als dierplaagbeheerser
te maken heeft en het volledige pakket van communicatie met uw klant, zowel
mondeling als schriftelijk.
Denk hierbij ook aan de
vastlegging van gegevens in
een logboek.
Determineren: het herkennen van
diersoorten en hun sporen

zijn systemen in het leven geroepen om besmetting te voorkomen.
HACCP en GMP zijn hier voorbeelden van. Dit betekent voor u
als plaagdierbeheerser of -bestrijder dat u uw werkwijze dient
aan te passen aan deze voorschriften. Wat de voorschriften
inhouden en hoe deze in uw plan passen om plaagdieren te
bestrijden komt in deze cursus uitgebreid aan bod.

Communicatie
Communiceren kan heel lastig zijn. Hoe krijgt u bijvoorbeeld
de juiste persoon te spreken? Hoe brengt u uw boodschap over
zodat iedereen begrijpt wat u bedoelt? Vergeet niet: u bent
expert op uw gebied en spreekt soms een andere taal dan uw
klant, die wellicht een leek is op het gebied van bestrijden.
Deze cursus biedt u handvatten om makkelijker te communiceren.

Praktijkoefeningen
Het leren uit een lesboek en het aanhoren van docenten is
slechts één aspect van de cursus. Het draait uiteindelijk om de
praktijk! U gaat op locatie een inspectie uitvoeren waarbij een
beroep gedaan zal worden op uw kennis, inzicht en vooral uw
gezonde verstand.

Determineren

Met IPM aantekening

Het vinden van de diersoort op zich kan al een probleem
zijn, mede omdat vooral diverse insecten- en mijtensoorten
zo klein zijn dat ze nauwelijks opvallen. Vaak wordt dan ook
gebruik gemaakt van hulpmiddelen. Denk hierbij aan lijmvallen, feromoonvallen en elektrische insectenvangers. Daarnaast
is het gezonde verstand en inzicht in bedrijfsprocessen een
belangrijk onderdeel van het vinden van de diersoort. Tijdens
de lessen leert u een aantal diersoorten gemakkelijk te herkennen, ook vanuit vangsten op lijmplaten en opvangbakken van
elektrische insectenvangers.

U leert in de cursus wat IPM inhoudt, hoe u dit toe kunt
passen en welke zaken u en uw klant moeten doen om dit te
bewerkstelligen. Tevens zult u IPM in de praktijk leren toepassen.
Ook zullen een aantal bestrijdingsmethoden en -methodieken
aan de orde komen.
Aangezien de cursus is gericht op het voorkomen van plaagdieren in plaats van op bestrijding ervan, ontvangt u na het
met goed succes afleggen van het afsluitende examen, een
certificaat met IPM aantekening. Met dit certificaat kunt u
aantonen dat u zich heeft verdiept in de grondbeginselen en
de techniek van Integrated Pest Management (IPM), een eis
die steeds vaker door uw opdrachtgever aan u wordt gesteld.

Belangrijk om te weten
Wetten en voorschriften
In deze cursus maakt u kennis met onder meer de Woningwet
de Warenwet HACCP als ook (Europese) regels en voorschriften.
Bovendien leert u deze toepassen.
Bij het produceren van voedsel kan een bedrijf het zich niet
permitteren dat er plaagdieren in de buurt zijn of zelfs in het
product voorkomen. Om de voedselveiligheid te waarborgen

Duur van de cursus: 5 dagen.
Nascholingspunten EVM: 50 punten na het behalen van de
afsluitende toets.
Locatie: trainingscentrum van het KAD te Wageningen.
Prijs: € 925,00 (voor KAD-leden € 850,00), exclusief 19% BTW.
Voor de actuele aanvangsdatum: zie www.kad.nl.
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