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.. ICUP congres in Brazilië succesvol
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INTERNATIONAAL

Er werden veel beroemde Ouro Preto kerkjes bezocht tijdens de
praktijkgerichte ongedierte workshops in historische gebouwen.

Eens in de drie jaar wordt een internationale conferentie over
stedelijke dierplagen (International Conference on Urban Pests,
afgekort ICUP) gehouden. Het zevende congres vond afgelopen
augustus plaats in Brazilië. In totaal waren er 240 deelnemers
van 20 landen aanwezig. Ana Eugênia de Carvalho Campos, van
het Institute of Biology in Sao Paulo was voorzitster.

De ICUP werd gehouden in het Instituut voor
Metaalverwerking in het mijnstadje Ouro
Preto, niet ver van Belo Horizonte. Het is een
door UNESCO beschermde stad vanwege de
verfijnde 18e en 19e eeuwse barokarchitectuur. Het congres behandelde het complete
scala aan stedelijke dierplagen, aangevuld
met meer algemene onderwerpen, zoals wereldwijde wetgeving
en registratie met betrekking tot bestrijdingsmiddelen.
Nieuwe toevoegingen aan de programmering waren praktijkgerichte workshops. Gebruikmakend van de unieke historische
ontmoetingsplaats werd de aandacht gericht op dierplagen in
historische gebouwen. Zo werd er een bezoek gebracht aan de
Sint Franciscus van Assissi kerk in Ouro Preto om ter plaatse
schadevoorbeelden van houtboorders waar te nemen en met
elkaar mogelijkheden aan te dragen hoe in de toekomst derge-

lijke schade voorkomen zou kunnen worden.
Zeer goed bezocht werd ook een in het Portugees gegeven
workshop die vooral op Braziliaanse dierplaagbestrijders was
gericht. Diverse onderwerpen op het gebied van stedelijke
plaagdieren kwamen aan bod, variërend van de beheersing van
ziektevectoren van (steek)muggen tot de beheersing van vliegenoverlast op pluimveeboerderijen. Het werd een interessante
ontmoeting tussen plaatselijke, praktijkgerichte dierplaagbestrijders en toonaangevende internationale wetenschappers.
In totaal werden deze ICUP 73 mondelinge presentaties
gehouden en 61 wetenschappelijke publicaties gepresenteerd.
Deze zijn in boekvorm en als CD te bestellen.
Voor meer informatie mailt u (in het Engels) naar Clive Boase:
clive@pest-management.com.
De volgende ICUP zal 2014 plaats vinden in Zurich, Zwitserland.

Pest Control News is het blad
voor de plaagdierbestrijder!
40 pagina’s achtergrondverhalen, commentaren, berichten en wetenswaardigheden,
niet alleen uit de Benelux maar ook uit andere delen van de wereld, bestemd voor
de plaagdierbestrijdingsbranche in Nederland, België en Luxemburg.
Verschijnt twee keer per jaar.
Gratis, onafhankelijk en niet verbonden aan een
brancheorganisatie.
Pest Control News is tevens de organisator van
Benelux Pest 2012 in Voorthuizen op 26 september.
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