Dierplaagbestrijder Van Veldhuijzen-Boxmeer heeft van de
Stichting Integrale Ketenbeheersing een !KB-erkenning ontvangen voor de pluimveesector (met name voor de Pluimvee Service
Bedrijven). Op basis van een inspectie van personeel, opleiding
en arbeidsomstandigheden, milieuzorg, hygiëne, opdrachtverstrekking, planning en werkvoorbereiding, logboeken, klachtenregistratie en administratie heeft Alcontrol Biochem Food
geconcludeerd dat het bedrijf aan alle !KB-kwaliteitseisen voldoet. Het !KB-systeem is een kwaliteitszorgsysteem waarmee
alle schakels die betrokken zijn bij de voedselproductie garanties verstrekken over hun manier van werken. De voorwaarden
voor een dergelijke erkenning hebben o.a. betrekking op het
·
hygiënisch management.
Besmetting en verontreiniging in de voedselketen
moeten immers worden
voorkomen.

De kakkerlak is zijn nr. 1-positie als
belangrijkste plaagdier in de Verenigde
Staten aan het verliezen. Uit onderzoek onder professionele dierplaagbestrijders in de V.S. blijkt dat in de top
grote verschuivingen plaatsvinden (State of the Industry survey
2001). Mierenproblemen blijken sterk in opkomst te zijn,
terwijl de overlast van vliegen en kakkerlakken in de
De groep producenten van bestrijdingsmiddelen dunt steeds
ogen van de dierplaagbestrijders sterk terugloopt.
verder uit. Begin 2000 fuseerden Hoechst en Rhone-Poulenc
Opvallend is de eensgezindheid waarmee 2/3 van alle
tot Aventis Environmental Science (onderdeel van Aventis
respondenten aangeeft dat verzoeken om de aanpak van
Crop Science). Bekende merken in het assortiment van
mierenproblemen toenemen en dat zowel vliegenoverlast
Aventis zijn o.a. Goliath kakkertakgel, Super Caid, Finito,
(bijna 50%) als kakkerlakkenproblemen (meer dan 1/3)
afnemen, Diverse dierplaagbestrijders wijten de terugloop Maxforce, K-Othrine en Arvicolex. Inmiddels heeft Bayer het
van kakkerlakken aan de verbeterde bestrijdingsmiddelen begerig oog laten vallen op Aventis. Als het aan Bayer ligt
en -methoden. Een pluim voor de kakkerlakgels die in de dan heet Aventis CropScience binnenkort Bayer Crop
Science. De prijs die Bayer bereid is te betalen voor dit onderVS al veel langer op de markt zijn.
deel van Aventis is onvoorstelbaar hoog: 7,25 miljard euro.
De grootse plannen van Bayer liggen op dit moment ter
goedkeuring bij de autoriteiten. Als groen licht wordt gegeven, zal in het eerste kwartaal van
2002 de overname een feit zijn.
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