(advertentie)

0.8.N. is een
landelijke werkende
onderneming die
gespecialiseerd is
in diagnostiseren,
analyseren, bestrijden
en weren van
plaagdieren en
het bevorderen van
hygiëne binnen
bedrijven.
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Kwaliteit en klantgaîchl werken staat hoog
in het vaa ndel bij O.B.N.
De kwaliteit blijti gewaarborgd, doordat

Nieuw:
NASLAGWERK
Dierplagen

O.B.:'-:. in het beát is van het 150 9001
kwa Iiteitscert ificaat.

Jarenlang hebben de syllabi A en B van de SVO

Doordat onze medewerkers in ,,1stgi:stcldc

dienst gedaan als het enige complete standaard-

regio's, dicht hij de klan t, zijn ingedeeld,

werk in Nederland op het gebied van dierplaag-

kunnen wij snel en alkquaat o p de wensen

bestrijding. Hierin vond men antwoorden op

van de klant reageren. Zo geYCn wij de persoonlijke aandacht die onze klamcn YCr<.licncn.

vragen omtrent gangbare en minder gangbare
plaagdiersoorten, over de wet en waar je bij het
bestrijden rekening mee moest houden.
Sindsdien is er op dit
vakgebied zoveel veran-
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derd, dat het door mid-
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del van wijzigings- en
aanvullingsbladen niet
langer mogelijk en praktisch was om de syllabi
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op een goede manier bij
te houden. ► ► ►
(advertentie)

EEN 'MUST' VOOR ELKE
DIERPLAAGBESTRIJDER
Hiervoor in de plaats verschijnt nu een nieuwe
uitgave die wel aan de eisen van deze tijd voldoet: het 'Naslagwerk Dierplagen in en rond
gebouwen' van het Kennis- & Adviescentrum
Dierplagen. Dit Naslagwerk hoort bij elke
dierplaagbestrijder voor het grijpen in de kast
te staan. Op een overzichtelijke manier en
met foto's is de leefwijze van 218 verschillende, in Nederland voorkomende plaagdieren
en houtrotverwekkende schimmels in kaart
gebracht en wordt aangegeven wat precies de
beste wering en bestrijdingsmethode is. In het
Naslagwerk zijn alle relevante wetsartikelen
opgenomen die betrekking hebben op dierplaagbestrijding en wat daarbij komt kijken.
Het boekwerk bevat 8 volledige determinatielijsten en de belangrijkste latijnse benamingen die bij de determinatie van geleedpotigen
gebruikt worden.
Gebruikers van bestrijdingsmiddelen vinden
in het Naslagwerk alle formuleringen, insecticiden, rodenticiden en fungiciden beschreven
met hun werking, hun toepassingsmogelijkheden en nuttige tips bij het gebruik ervan.
Het Naslagwerk is praktisch van opzet. Dus
geen paginalange betogen met theorie, maar
wel aanwijzingen welke apparatuur onder

welke omstandigheden het beste kan worden ingezet en pèr type
bestrijdingsmiddel welke beschermingsmiddelen vereist zijn. Weten
hoe de bestrijdingsmiddelenkast moet worden ingedeeld? Of hoe de
kostprijs van een bestrijdingsactie berekend wordt? U vindt h et in
het nieuwe Naslagwerk van het KAD.

HANDBOEK EN NASLAGWERK
Het nieuwe Naslagwerk van het KAD kan heel goed naast het SVOhandboek gebruikt worden. Het handboek, dat in een verkorte versie ca. 150 plaagdieren beschrijft, is bedoeld om in het veld of op
locatie snel iets op te zoeken en de
bewoner een eerste advies te kunnen geven. Het Naslagwerk gaat
als het ware de diepte in en is
voor de voorbereiding van
een bestrijdingsactie of een
goed weringsadvies onmisbaar. Het Naslagwerk is te
bestellen bij het KAD:
tel. (026) 339 75 00 of email info@kad.nl. Het
SVO-Handboek is te
bestellen bij de SVO.
Bel (026) 339 75 02
of e-mail info@wooplciding.nl.

(<1dvertentie)

Aan ieder die bestrijdingstechnicus wil blijven of wil worden:
Schrijf u in bij het Exameninstituut Volksgezondheid en Milieu

Om het beroep van ongediertebestrijder te mogen uitoefenen, dient u in het bezit te zijn van een
geldig diploma. Dit geldt voor iedereen die het beroep uitoefent.
Heeft u geen geldig vakbekwaamheidsdiploma, vraag dan een inschrijvingsformulier voor het
THEORIE-EXAMEN 'Bestrijdingstechnicus dierplagen en houtrotverwekkende schimmels'.
Eenmaal geslaagd, kunt u zich inschrijven voor het PRAKTIJKEXAMEN.
Heeft u wel een geldig vakbekwaamheidsdiploma, vraag dan een inschrijvingsformulier voor de
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NASCHOLING om de geldigheid van het diploma op tijd te kunnen verlengen.
• Klerat is het enige middel dat al na

Pagina 2 van DIERPLAGEN Informatie is vast ingeruimd voor het Bulletin Board met mededelingen
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éénmalige opname effectief is.

van het EVM. Met uw aanmelding wordt u tevens op de mailinglijst geplaatst zodat het EVM u op

• Klerat is dé snelle oplossing van

de hoogte kan houden van belangrijke veranderingen of nieuwsberichten. Denkt u er zelf aan om

uw ratten- en muizenprobleem.

wijzigingen van adres of werkgever tijdig door te geven?

• Ratak is het eerste product bij
lage plaagdruk.
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• De pellets zijn effectief, lang
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houdbaar, aantrekkelijk en veilig.

EVM Postbus 3, 6865 ZG Doorwerth
Tel. (026) 339 75 01, fax (026) 339 75 09
E-mail: infoEVM@kad.nl
Internet www.evm-examen.nl
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Cert1i, Europe BV Postbus 1180, 3600 BO Mclarssen Tel 0346 552400
Fax 0346 552274 E mail mto o. cert1seurope nl, Internet www cert1seurope nl
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