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Door: Cy
Cyriel Doevendans, KAD

In Nederland zijn levensmiddelenbedrijven verplicht om, op
basis van artikel 5 van de Europese Hygiëneverordening:
Verordening (EG) nr. 852/2004, een voedselveiligheidsprocedure op te stellen, gebaseerd op de principes van HACCP.
Artikel 8 van die verordening biedt ondernemers de mogelijkheid invulling te geven aan dat artikel door middel van de
hygiënecodes.
Kort geleden zijn een drietal nieuwe hygiënecodes goedgekeurd door de minister van VWS. Dit zijn:
- de CBL-Hygiënecode 2011
- de Hygiënecode voor de ambachtelijke ijsbereiding 2011
- de Hygiënecode voor het poeliersbedrijf (versie 3.0)
Deze codes zijn mede tot stand gekomen en op te vragen bij
respectievelijk het Centraal Bureau voor de Levensmiddelen,
het IJscentrum en het NBPW (het poeliersplein). In de codes
zijn volgens het landelijke Warenwetbesluit en de Europese
Hygiëneverordening regels en richtlijnen ten aanzien van
hygiëne en de voedselveiligheid opgenomen. Het onderdeel
preventie en de bestrijding van plaagdieren is hier in terug te
vinden. Een aantal voorschriften is gericht op het identificeren
n
en het signaleren van plaagdieren, wie waar verantwoordelijk
voor is en hoe zeer schoonmaak belangrijk is in de detailhandel..

“Voor mijn klanten is een kakkerlak gewoon een
kakkerlak. Gelukkig ziet Advion® dit ook zo.”
Michael, professioneel bestrijdingstechnicus

Welkom in het tijdperk van de Advion® kakkerlakken Gel, de Gel tegen
alle soorten kakkerlakken, zelfs tegen diegene die Gel schuw zijn.
DuPont™ Advion® kakkerlakken gel lokaas, maakt gebruik van een unieke matrix
formulering, met een niet afstotend actief ingrediënt.
Studies tonen aan dat deze formulering snel kakkerlakken aantrekt, zelfs in situaties
met bestaande concurrerende voedselbronnen.
DuPont™ Advion® Cockroach gel lokaas kan worden gebruikt voor een breed scala
aan toepassingsgebieden.
Gebruik biociden altijd veilig, lees altijd eerst het etiket en de productinformatie voor gebruik
Advion® kakkerlakken Gel bevat Indoxacarb. Deze werkzamestof is toegelaten onder de nieuwe europese biociden richtlijn.
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