~ Anticimex®
Anticimex is een bedrijf dat nu al inspeelt op de ontwikkelingen van morgen.
Anticimex, met 75 werknemers in Nederland en meer dan 1400 werknemers in Europa,
stelt zich ten doel uw partner te zijn in plaagdierpreventie. Onze Nederlandse vestiging
heeft meer dan 25 jaar ervaring bij het ondersteunen van bedrijven op dit gebied.

Musea start
cursus 1PM
Op 23 september start Musea de 5-daagse
opleiding 'Inleiding in lntegrated Pest
Management (IPM)', een allround opleiding
die aansluit bij de internationale ontwikkelingen

Voedselveiligheidsmanagement
Met voedselveiligheidsmanagement waarborgen wij uw
kwaliteit op het gebied van voedselveiligheid. Door onze
kennis en expertise kunnen wij voor uw bedrijf
- alle bedrijfsprocessen in kaart brengen
- alle risico's met betrekking tot voedselveiligheid
minimaliseren
- garanderen dat u voldoet aan de hygiënecode
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Kijk ook eens op onze website voor een volledig overzicht van onze kennis en expertise
Anticimex Benelux BV
Schapenweide 6, 4824 AN BREDA
Postbus 3420, 4800 DK BREDA
Tel. 076 - 548 66 60
Fax 076 - 542 42 30
sales@anticimex.nl
http://www. anticimex.nl

die op ons afkomen. Voedselveiligheid en
plaagdierbestrijding staan centraal.
Velen hebben gehoord van 1PM, BRC, AJB,
HACCP etc. Maar wat betekenen deze afkortingen? Al deze afkortingen hebben te maken
met ons voedsel. Vele organisaties en overheidsinstellingen wereldwijd werken aan de
kwaliteitsverbetering van ons voed sel. Voedsel
als primaire levensbehoefte voor de m ens
moet veilig zijn. Voor onze branche betekent
dit: plaagdieren buiten de deur en geen contaminatie van voedsel met bestrijdingsmiddelen. Hierbij verandert de rol van bestrijdingtechnicus steeds meer van plaagdierbestrijder
in plaagdieradviseur.

•
•
•••

••
•
•
•
••
•
•
•
•
•

EN NU DE PRAKTIJK
Preventie van dierplagen en het gebruik maken van alternatieve
(niet giftige) bestrijdingstechnieken zorgen voor de gewenste veiligheid van ons voedsel. Deze kennis dien je te kunnen toepassen op
concrete situaties die je aantreft in de voedselindustrie, horeca,
grootwinkelbedrijven, bejaardenhuizen, bakkerijen, graanoverslagbedrijven enz. Alleen kennis bezitten is niet voldoende. Als adviseur
m oet je de klant kunnen uitleggen wat hij of zij moet doen, of juist
moet laten. Een rapport opstellen , voorlichting geven of een presentatie verzorgen zal steeds m eer gaan behoren tot het werkterrein van
de bestrijdingstechnicus van nu .
Vanaf heden is het mogelijk in te schrijven voor deze 5-daagse opleiding.
De inleidende rnrsus is de eerste in een serie opleidingen binnen de
leergang 'Pest Control Management' die Musea Opleidingen momenteel
ontwikkelt. De cursus IPM kan worden afgesloten met een examen bij
het KAD-EVM. Het met goed gevolg afleggen van een examen, na afloop
van de lPM-cursus, levert 50 nascholingspunten op. Tel. (018 1) 213 000.

De cursus is bestemd voor iedereen die betrokken is bij plaagdierpreventie: bestrijdingstechnici, maar ook degenen die werkzaam
zijn in de ho reca, retail, verzorging, voedsel- en levensmiddelenindustrie en specifieke overheidsinstellingen en verder iedereen
die meer wil weten over de relatie tussen plaagdierbestrijding en
voedselveiligheid.

NIEUWS VAN HET CTB
Roxasect

Vliegensvlug een opleiding volgen?
Bij

Musea is plaats voor iedereen om een opleiding of training te volgen.

Van de volledige opleiding Bestrijdingstechnicus tol ééndagstrainingen. Maatwerk bij u op locatie, regionaal met collega's
uit de branche of op onze vaste locaties in Wageningen en Rotterdam (Hoogvliet/Botlek).

Musea biedt theorie én praktijk mét docenten uit de praktij k. Bij Musea kunt u terecht voor:
•

BESTRIJDINGSTECHNICUS

•

PEST CONTROL MANAGEMENT (VANAF 23 SEPTEMBER 2004)

•

MAATWERKTRAININGEN (IN-COMPANY)

•

GASMEETDESKUNDIGE

•

MANAGEMENTOPLEIDINGEN
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Kennis delen is onze kracht!

Op 2 april 2004 heeft het CTB groen licht gegeven voor de toelating onder
nr. 12548 N van de anti-coagulant Roxasect Muizenlokdoos van Bayer
CropScience. Een bestrijdingsmiddel voor de particuliere markt met als
werkzame stof in het lokaas difenacum (0,005 %). In de veiligheidsaanbevelingen is het advies opgenomen om geschikte handschoenen te dragen bij
gebruik, niet te roken en na afloop de handen te
wassen. Verpakkingseenheid: per 200 gram. De muizenlokdoos is toegelaten als middel ter bestrijding
van huismuizen in ruimten, buiten bereik van kinderen en huisdieren. Het mag uitsluitend worden
uitgelegd in speciaal hiervoor bestemde van boven
afsluitbare voerkisten. De toelating is .geldig tot
1 november 2009.

Vermigon Spray
Op 12 maart 2004 is onder toelatingsnummer 12539 N d oor het CTB beslist over
Vermigon Spray van Luxan. Dit middel voor particulieren is toegelaten voor de bestrijding
van kruipende insecten (vlooien en kakkerlakken) en wespen in (woon)ruimten, op plaatsen
waar kinderen met een leeftijd van O - 4 jaar niet kunnen komen. De toelating loopt
slechts tot 1 december 2005. Werkzame stoffen in de spray zijn permethrin (0,25%) en
tetramethrin (0,05%). Het middel is bestemd voor bespuiting van kieren, naden en andere
plaatsen waar insecten zich schuilhouden. Het advies voor de wespenbestrijding luidt als
volgt (citaat): 'Ter bestrijding van wespen (binnenshuis hangende nesten en nesten in
spouwmuren) dienen met name de nestingangen, meestal gelegen aan de onderzijde van
het nest, en het binnenste van het nest langdurig te worden bespoten. Deze behandeling dient 's avonds te worden uitgevoerd, wanneer alle wespen zich in het nest bevinden en de kans, dat rondvliegeode wespen steken, zo klein mogelijk is.'
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