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Nieuwe cursus 1PM van •
•
Musea slaat aan ••
Op 23 september startte Musea met de opleiding •
•
'Inleiding in lntegrated Pest Management (IPM)',
•
een 5-daagse cursus waarin plaagdierpreventie in •
relatie tot (inter)nationale normen en regelgeving •
centraal staat. Het examen is inmiddels achter de •
•
rug. Dierplagen Informatie tekende voor u enkele
•
reacties van cursisten op . •

Muscn verzorgt ook een intematio1,a/e w rsus Pest Management.

Deze cursus is voor liet eerst op
5 oktober gegeven in liet
WagC'llingen Jntem ational Conference Centre. De cmsus Pest
Management maakt hierbij deel
uit van de w rsus 'Quality
Ma11age111e11t in de supply cllai11'
van liet l11tematio11al Agriw ltuml
Centre.
Mr Rafael Salgar Barbosa
(Tecnas S.A. - Medcllin Colombia)

'Tha n ks a lot for you r class of
today. 1 learned many things
about the application of Pest
Management. As a technica!
advisor, 1 have to deal with pests
everyday. You gave me new
insights in preventive techniques.'

Richard Lader (Lader Ongediertebestrijding - Axel)
'Ik was duidelijk op zoek naar een cursus die mij extra kennis zou brengen in
het vakgebied waarin ik inmiddels enige jaren werkzaam ben.
Mr Mahendran Kandaswamy
Deskundigheidsbevordering en veelzijdigheid zijn voor mij belangrijke
(Department of Agricultural
aspecten. Dit vond ik ruimschoots terug in de IPM-cursus van Musea.'
and Rural Management Lader past preventieve technieken al zoveel mogelijk toe in zijn dagelijks
Coimbatore - Tamil
adu werk als bestrijdingstechnicus. '1PM is mijn filosofie', zo vertelt hij. ' Het is in
India)
'Stored product insects are eati ng
de praktijk echter erg moeilijk om je zelfstandig 1PM compleet eigen te
our food for over 20 to 30% bemaken, zonder dat je daarvoor een cursus hebt gevolgd. De IPM-cursus van
fore i t reaches the customer! Pest
Musea helpt mij verder het IPM-gedachtengoed toe te passen bij mijn klanManagement can help us to reduten. Op dit punt ontstaat er voor mijn bedrijf zeker een meerwaarde.
ce that percen tage. 1PM is a very
Bovendien is dit de richting waar we met z'n allen naar toe gaan.' Lader
interesting method and I serious
beveelt de cursus van harte aan: 'Op dit niveau is er nog niets in Nederland.'
will advice my clients to apply it.'
Hij zou graag zien dat er een vervolg komt op de cursus. Dieper ingaan op
specifieke onderdelen uit de cursus zou
- - - - - - - - - - - - - - -~ -- ~~ ~ - ~ - - ~
hem zeker aanspreken. ' Ik schrijf me
direct in als Musea daarmee komt',
aldus een enthousiaste Lader.
Sybrand Brouwer (Sybrand
Ongediertebestrijding - Ballum)
Brouwer is een flink aantal jaren werkzaam in de bestrijding van plaagdieren
op Ameland. 'Op Ameland is de toepassing van bestrijdingsmiddelen een laatste redmiddel om plaagdieren tegen te
gaan', zo vertelt Brouwer. Toeristen en
milieu zijn hierbij belangrijke overwegingen. 'Ik was duidelijk op zoek naar
alternatieve technieken om plaagdieren
te voorkomen en te bestrijden enerzijds,
en anderzijds wilde ik meer weten over
de normen en regels van mijn klanten
zoals HACCP en BRC en hoe ik daarmee om moet gaan', aldus Brouwer. 'De
IPM-cursus heeft mij veel geleerd. De cursus gaat duidelijk een stap verder
in het vakgebied. De opgedane kennis kan ik direct toepassen bij mijn klanten, zodat ook zij de voordelen gaan merken.'
Edward Bronts (GG&GD - Amsterdam)
Bronts is werkzaam bij de Dienst Ongediertebestrijding van de GG&GD te
Amsterdam. '1PM ken ik als gedachtegang al heel lang, maar hoe operationaliseer je dat? Hoe pas je het toe en wat komt daar bij kijken? Welke relaties
moet je leggen met HACCP, AIB en BRC?' Het management van de Dienst
Ongediertebestrijding van de GG&GD Amsterdam ziet de invoering van
1PM als een absolute must. Bronts daarover: 'De invoering van 1PM raakt bij
ons in een stroomversnelling. Met de IPM-cursus van Musea kunnen wij 1PM
beter en sneller invoeren in ons bedrijf. Dit is zeker nodig met het oog op de
vermindering van het aantal toegelaten bestrijdingsmiddelen en omdat
steeds meer klanten vragen om 'non-tox' bestrijdingen. Al tijdens de cursus
zelf keek ik met een andere blik naar plaagdierbeheersing als ik bij klanten
kwam.' Bronts juicht het initiatief van Musea dan ook van harte toe: 'Dit had
al veel eerder moeten gebeuren. Ik ben blij dat Musea met deze cursus is
gekomen.'

NIEUWE CURSUSDATA

De volgende cursus lntegrated
Pest Management van Musea start
op 9 februari 2005. De cursus
bestaat uit 5 dagen. Wekelijks is er
een lesdag: 9/2, 16/2, 2/3, 9/3 en
16/3. Lestijden: 09.15 - 15.30 uur.
Cursuslocatie: te Wageningen.
Deelnemers kunnen ter afronding
het IPM-examen afleggen bij de
door VROM aangewezen st. KADEVM. Inschrijving voor deze IPMcursus is mogelijk t/m 4 februari
bi j
Musea Opleidingen
te
Rozenburg: tel. (0181 ) 2 1 30 00 of
via www. musca.nl. De IPMexamendag
staat
vooralsnog
gepland op woensdag :m maart.
Slagen voor het examen levert
bestri jdingstechnici 50 nascholingspunten op.
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