'Goedemorgen, Keuringsdienst van Waren'

Vliegensvlug een opleiding volgen?
Bij Musea is plaats voor iedereen om een opleiding of training te volgen.
Van de volledige opleiding Bestrijdingstechnicus tot 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 praktijk. Bij Musea kunt u terecht voor:
~

BESTRIJDINGSTECHNJCUS (VANAF 26 APRIL 2005)

~

PEST CONTROL MANAGEMENT (1PM) (VANAF 8 MAART 2005)

"

BASISVEILIGHEID VCA EN VEILIGHEID VOOR OPERATIONEEL LEIDINGGEVENDEN

*
•

GASMEETDESKUNDlGE (VANAF 24 APRIL 2005)

MANAGEMENTOPLEJDINGEN

Mûscà~
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Kennis delen is onze kracht!

In de vorige editie van DIERPLAGEN Informatie
is een bijdrage opgenomen van Arno Berg,
controleur-food van de Voedsel- en Waren
Autoriteit, de vroegere Keuringsdienst van
Waren. Hij gaat daarin dieper in op wat de
meeste Hygiënecodes voorschrijven op het
gebied van de ongediertebestrijding.
Eén van die voorschri~en betre~ het hebben
van een plan ofprogramma ter bestrijding van
ongedierte. Reden voor deze controleur om in
het vorige nummer voor de lezers nog eens op
een rijtje te zetten waaraan een goed logboek
moet voldoen.

- De bestrijder heeft in zijn rapportage niet duidelijk aangegeven dat
er overlast is en op welke plaatsen binnen het bedrijf.
- De bestrijder heeft geen, of geen correcte weringsadviezen gegeven.
- Er wordt al vergiftigd lokaas uitgezet, terwijl de weringsmaatregelen nog (lang) niet zijn uitgevoerd.
- De bestrijder vult in het logboek keurig een inspectierapport in,
maar brengt dit niet actief onder de aandacht van de klant.
- Er worden te weinig lokaaspunten uitgezet.
- Strategische plaatsen worden overgeslagen (bijvoorbeeld systeemplafonds).
- Ondanks langdurige overlast wordt niet overgegaan op een andere
werkzame stof.
- Bij grote overlast is de tijd tussen de inspecties te lang, met als
gevolg: lege lokdozen.
- Er wordt nog steeds vergiftigd lokaas aangeboden, lang nadat de
overlast beëindigd is.

ZO MOET HET DUS NIET!

CONTROLEURS OP CURSUS

Alle Hygiënecodes ten spijt, de controleurs van
de VWA komen nog steeds dagelijks onvolkomenheden tegen. Voora l als het gaat om het
weren en bestrijden van plaagdieren.
Uit de praktijk van Arno Berg zijn de volgende
(pijnlijke!) tekortkomingen:

Vooruitlopend op de landelijke actie van de VWA, VROM-inspectie en
de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, zijn vorig jaar de
eerste 14 controleurs door het KAD bijgespijkerd over de meest voorkomende plaagdieren in de levensmiddelensector en de manieren
van bestrijding. Tijdens de cursus zijn de belangrijkste knaagdieren,
kakkerlakken, vliegen en voorraadaantasters besproken. Met name
over de bestrijding van huismuizen waren veel vragen.
Dierplaagpreventie is een vakgebied dat zich ontwikkeld heeft tot een
wezenlijk onderdeel van de hygiënezorg en de monitoring van onze
voedselveiligheid.
Het is daarom een goede zaak dat controleurs hun kennis van dit vakgebied actualiseren. De cursus zal clan ook zeker een vervolg krijgen.

- Er is geen logboek aanwezig.
- De dierplaagbestrijder werkt niet met een
plattegrond.
- Er wordt bij een eerste bezoek direct preventief vergiftigd lokaas uitgezet.

Vli;egen en maden in de kliko's
STORM de totale oplossing tegen ratten en muizen
unieke werkzame stof flocoumafen

Als de temperatuur gaat stijgen, neemt ook het
aantal klachten bij de gemeente toe over
ongedierte in kliko's (groenbak). Vaak worden

NIEUW:

STORM DUMMY BRUINE DETECTIE BLOK VAN 20 GRAM.

vleesresten en ander slachtafval in de kliko's
gegooid, zonder dat men beseft dat dit in de

SC 60 gr/1spuitmiddel tegen alle kruipende insecten en vliegen

periode voordat ze worden geleegd, ideale
ontwikkelingsbronnen zijn voor vliegen. Denk
daarbij op de eerste plaats aan de larven van
vlees-, en fruitvliegen en gewone kamervliegen.

GOLIATH Gel lengte en snelheid van werking
Veldproeven op Duitse kakkerlak
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uitwerpselen of ander rottend materiaal. De uit de poppen
komende imago's zoeken het Jicht op, vliegen weg en gaan
paren. Vleesvliegen kunnen, net als gewone kamervliegen,
organismen verspreiden zoals virussen en bacteriën.
Ze slepen de voor mens en huisdier ziekteverwekkende
virussen en bacteriën mee aan hun poten, monddelen en
haren en verspreiden ze bovendien via de uitwerpselen.

VLIEGEN HEBBEN EEN SUPERSPEURNEUS
Zodra ze zich ontwikkeld hebben, gaan vliegen
op zoek gaan naar nieuwe ontwikkelingsplaatsen. Dit kan in de directe buurt van hun eigen
ontwikkelingsplaats zijn, of verder weg. Tot wel
2,5 km ver. Vliegen zijn in staat om cle geur van
vlees en rottend materiaal zelfs over deze
afstand waar te nemen. Van de vleesvliegen zijn
het met name cle wijfjes die op vlees afkomen;
mannetjes hebben een voorkeur voor bloemen.
De eitjes worden gewoonlijk o p vlees gelegd, in
Behandel de broedplaatsen alleen in nood
met een insecticide, bijvoorbeeld op basis
van synthetische pyrethroïde.

TIPS OM PROBLEMEN TE VOORKOMEN
Kliko's zi jn gunstige ontwikkelingsplaatsen voor vliegen.
Ge111fentelij ke loketten krijgen hierover vaak vragen van
verontruste consumenten. Daarom op deze plaats de volgende tips om kliko's zo onaantrekkelijk mogelijk te
maken:
- Direct na het legen de kliko
schoonmaken met heet water en
grond ig uitschrobben.
- Er voor zorgen dat er op de bodem
geen aangekoekte resten achterblijven.
- Altijd een schone krant onderin de
kliko.
- Al het dierlijk afval verpakken in
krantenpapier, voordat het gestort
wordt (botten , visgraten en ander
dierlijk afval).
- De kliko op een zo koel mogelijke
plaats neerzetten; nooit in de volle zon (broeigevaar!).
- Bederfelijk afval in de bak doen
die het eerste wordt geleegd, ook
als dat de grijze bak is.
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