Muskus- en beverrattenbestrijding in 2004

Op dit moment doet men onderzoek
met een vangkooi die is voorzien van
een GSM-zender. De bestrijder wordt
zo gewaarschuwd wanneer een kooi
zich heeft gesloten.

De Landelijke Coördinatiecommissie Muskusrattenbestrijding
(LCCM) meldt in haar jaarverslag dat het aantal gevangen muskus-

MUSKUSRATTEN

De bestrijding van muskusratten is bij
wet geregeld. Zo tracht men schade
nam echter licht af en dat is positief.
aan onze Waterstaatswerken zo veel
mogelijk te voorkomen. De zorg ligt
bij Gedeputeerde Staten van de Provincie. Uitgangspunt bij de bestrijBEVERRATTEN
ding van muskusratten is dat het op een manier gebeurt die zo min
mogelijk lijden voor de muskusrat en een hoge mate van efficiëntie met
Het jaarverslag 2004 is uitgebreid met de resulzich mee brengt. Vergeleken met 2003 is het aanta l gevangen muskustaten van de beverratbestrijding. Sinds 2002
ratten licht gestegen: met 1% tot een totaal van 403.284 stuks.
worden beverratten planmatig bestreden met
als doel het volledig uitroeien van deze vernielzuchtige knaagdieren binnen 5 jaar. Invoering
BIJVANGSTEN
van het planmatig bestrijden van beverratten
Bij het bestrijden van muskusratten wordt getracht bijvangsten zo
heeft wat opstartproblemen gekend, onder
veel mogelijk te voorkomen. Ondanks het treffen van allerlei maatreandere veroorzaakt doordat het gebruik van de
gelen, waaronder het aanpassen van vallen, is het percentage bijklem niet (meer) mogelijk is wegens de aanwevangsten in 2004 gestegen met 4,4% tot een totaal van 15.677 dieren.
zigheid van bevers, otters en dassen. In totaal
Met name het aantal bijgevangen zoogdieren nam sterk toe: van
zijn in 2004 4.439 beverratten gevangen, voor8.808 naar 11.164 stuks. Deels wordt dit veroorzaakt door het aantal
namelijk in Limburg, het stroomgebied van de
gevangen bruine ratten, dat niet als onwenselijke bijvangst wordt
Maas en in Groningen door instroom vanuit
beschouwd. Maa r ook de bij vangst van de woelrat is fors gestegen
Duitsland. Het aantal is ook toegenomen in
(44,2%) en dat is zorgwekkend, omdat alle vangmiddelen zijn aangeZuid-Holland, met name op de Zuid-Hollandse
past om juist dit type dieren te kunnen laten ontsnappen. De vraag
eilanden. Langzaam komt vanuit Duitsland
rijst in hoeverre de ontsnappingsmogelijkheden voldoende zijn. Een
overleg op gang met Nederland om te komen
mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat het aantal aanwezige woeltot een gezamenlijke aanpak. Ook Vlaamsrattf>n in 2004 aanzienlijk is toegenomen.
België is bij dit overleg aangesloten.

ratten in 2004 wederom is gestegen. Het aantal vangsten per uur
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KAD-Opleidingen
gestart in Wageningen.
Waar anders?
Op veler verzoek en na lang aandringen is KAD-Opleidingen in
Wageningen gestart. Veelzijdige, vaktechnische opleidingen,
gericht op de hedendaagse praktijk van plaagdierbeheersing.

Nog niet-gediplomeerde of nog-maarnet-gediplomeerde servicemedewerkers
overdracht maar ook op de aansluiting op alles wat bij het vak
komen in de uitvoering van hun werk
voor lastige kwesties te staan. Wanneer
komt kijken. Want ervaring en 'feeling' ontwikkelen zijn minstens
neem je welke beslissing? Waar doe je
zo belangrijk als slagen voor het felbegeerde pasje!
goed aan? Hoe stel je je logboek op?
Ze missen de routine, het inzicht en de
allround kennis en hebben vaak het gevoel 'in het diepe' te worden
START MET DRIE OPLEIDINGEN
gegooid. De telefonische helpdesk bij het KAD is al een prettige steun
in de rug, maar op verzoek kan vanuit het Kenniscentrum Dierplagen
Op termijn zullen ook applicatiecursussen worook op de werkplek coaching worden gegeven. Een prettige service!
den ontwikkeld, maar vooralsnog zijn dit de
eerste drie opleidingen van het programma
waarmee KAD-Opleidingen start:
OPLEIDING BESTRIJDINGSTECHNICUS

Het accent ligt, hoe kan het ook anders, niet alleen op kennis-

l. Als eerste kennismaking met het vak: de

opleiding 'Leerling Bestrijdingstechnicus'.
2. Voor een goede ondergrond: de allround
basisopleiding 'Bestrijdingstechnicus Dierplagen en Houtrotverwekkende Schimmels'.
3. Voor de verdieping: de kopopleiding
'Bestrijdingsdeskundi ge'.

(advertentie)

Dan is High Pressure Treatment dé oplossing.

Geen pesticiden, geen bestrijdingsmiddelen. Wel deskundige medewerkers en 100% garantie op de
behandeling. Wij beschikken over een autoclaaf met
70 m' inhoud voor bulkartikelen en één waarin 14
europallets tegelijkertijd kunnen worden behandeld.
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Ons bedrijf handelt al meer dan 200 jaar in producten
voor de menselijke consumptie, diervoeding en bijproducten voor dieren.

Kijk voor meer informatie op
www.dksh.com/netherlands
of bel 078 - 622 06 22.
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NIEUW: TERUGKOMDAGEN
De KAD-opleidingen Bestrijdingstechnicus en
Bestrijdingsdeskundige starten na de zomer. De
ervaring leert dat tijdens de opleiding tussen de
cursisten vaak een band ontstaat. iedereen zit
qua kenn is en werkervaring immers op hetzelfde niveau. Vandaar dat KAD-Opleidingen speelt
met de gedachte om een halfjaar na afronding
van het lesprogramma terugkomdagen te organiseren. Zo houden de docenten feeling met
'hun' leerlingen en horen we uit hun eigen
mond hoe ze het geleerde vinden aansluiten op
hun dagelijkse praktijk.
LEERLING
BESTRIJDINGSTECHNICUS
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DKSH
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DKSH Netherlands B.V.
Vogelaarsweg 23, 3313 LL Dordrecht
Postbus 889, 3300 AW Dordrecht

In deze KAD-Opleiding draait het om de preventie en bestrijding van
dierplagen. De opleiding wordt alom beschouwd als de basisopleiding
die het beste aansluit bij de Nederlandse wettelijke eisen voor het professioneel gebruik van toegelaten bestrijdingsmiddelen. Met de opgedane kennis is de cursist in staat om het (verplichte) vakbekwaamheidsdiploma ' Bestrijdingstechnicus Dierplagen en Houtrotverwekkende
Schimmels' te behalen. Na het behalen van dit diploma kan en mag
men in ons land zelfstandig dierplagen bestrijden, in de breedste zin
van het woord.
Maar het KAD zou het KAD niet zijn, als er niet royaal aandacht zou
zijn voor de advieskant van het vak. Want dierplaagrisico's tijdig signaleren zorgt er voor dat de klant ze kan weren en dat geeft aan de rol
van de dierplaagbestrijder veel meer waarde. De opleiding is opgebouwd uit 2 delen: een theoriedeel (9 lesdagen) en een praktijkgedeel
(2 lesdagen). Bijzonder is dat ti jdens de opleiding op willekeurige
momenten een toets worden ingelast om de tot dan toe opgedane kennis te toetsen. Beide delen worden afgesloten met een EVM-examen.

Op snelle en biologische wijze uw producten verduurzamen?

Op een milieuvriendelijke, biologische manier worden
uw producten efficiënt verduurzaamd in onze autoclaven. Binnen 4 uur zijn granen, zaden, peulvruchten,
bakkerijproducten, specerijen en kruiden vrij van
alle levensfasen van ongedierte: zelfs de eitjes worden
onschadelijk gemaakt!

ding van dierplagen: vaktermen, groepen van plaagdiersoorten, arbeidsveiligheid, wetskennis en de toepassing van
bestrijdingsmiddelen. De dag wordt
afgesloten met een toets, afgenomen
door het Examen- en Certificeringsinstituut Plaagdierpreventie (EVM). Na
het behalen van dit diploma mag de
leerling onder direct toezicht van een
ged iplomeerde dierplaagbestrijder aan
de slag.

De opleiding 'Leerling Bestrijdingstechnicus'
die één dag in beslag neemt, is inmiddels al
enkele keren gegeven. Hierin worden nieuwe,
nog niet-gediplomeerde servicemedewerkers
vertrouwd gemaakt met de Nederlandse basisbeginselen voor de preventie en/of de bestrij-

Terug van weggeweest: de opleiding Bestrijdingsdeskundige.
Een écht professionele dierplaagbestrijder kan eigenlijk niet
zonder deze verdieping!
Inschrijven? Bel KAD-Opleidingen: (0317) 41 26 72 en vraag
naar de vroegboekkorting! Die geldt tot 31 juli 2006.

BESTRIJDINGSDESKUNDIGE
Deze kopopleiding is een tijdje 'van de markt' geweest, maar op
verzoek weer helemaal terug. Een bestrijdingsdeskundige heeft zijn
basiskennis als bestrijdingstechnicus verdiept op allerlei aspecten. De
nieuwste ontwikkelingen én ervaringen op het gebied van het
Integrated Pest Management (1PM) bijvoorbeeld, maar ook op het
gebied van de (internationale) normen zoals HACCP, BRC, IFS en AIB.
En wat te denken van de wettelijke voorschriften, de alternatieve
bestrijdingsmogelijkheden, het zelf beter leren determineren en het
aansturen en voorlichten van betrokkennen ... onontbeerlijk voor wie
verder wil in dit vak.
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Ook deze opleiding sluit af met een EVM-toets en levert bovendien
50 nascholingspunten op voor de verlenging van de geldigheidsduur
van het vakbekwaamheidsdiploma.
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