Inventarisatie
zwarte ratten

nacht te goed doen! ln België heeft het Vlaams infocentrum voor de land- en tuinbouw een actieplan
tegen salmonella in de maak, een combinatie van
hygiëne, diermanagement en ongediertebestrijding. Een belangrijk basisprincipe is het uitsluiten
van contact van varkens met besmette mest.

Het Kenniscentrum Dierplagen (KAD) is gestart met

KAD Naslagwerk

een inventarisatie naar het verspreidingsgebied van

VERSPREIDINGSGEBIED

zwarte ratten. Het KAD werkt hiervoor nauw samen met

Door middel van een enquête worden de overlast,
omvang, schade en het verspreidingsgebied nauwkeurig in beeld gebracht. Er komen in verhouding
veel meldingen binnen vanuit Limburg, Brabant, Zeeland en België.
De gegevens uit de enquête zullen niet alleen worden voorgelegd aan
de betrokken overheden. Ze worden tevens gebruikt voor het opzetten van een bestrijdingsplan. De enquête is verspreid onder gemeenten, bestrijdingsbedrijven, GGD-en en de varkenshoudersbranche.
Over de resultaten wordt u te zijner tijd vanzelfsprekend via dit vakblad geïnformeerd.

de Nederlandse Vakbond van Varkenshouders (NVV).

DIERPLAGEN in en rond gebouwen
OPMARS
Alle antwoorden op vragen omtrent gangbare en minder

Steeds vaker o ntvangt het KAD meldingen van
overlast door zwarte ratten. Meldingen komen
binnen vanuit gemeenten, bestrijdingsbedrijven, particulieren en vanuit de agrarische sector
en veeteelt. In diverse vakbladen, onder andere
in 'De trog', het vakblad van de NVV is een
oproep gedaan om overlast van zwarte ratten
aan te geven. De ca. 3.000 leden die bij de NVV
aangesloten zijn, maken zich ongerust. Samen
met het KAD wil het NVV met actuele en goed
onderbouwde cijfers naar de betrokken ministeries. Zwarte ratten vormen een overkoepelend
probleem, dat individueel en met beperkte
financiële middelen niet wordt opgelost.

gangbare plaagdiersoorten, over de wet en waarmee u bij de
preventie en bestrijding rekening moet houden: verzameld
in een nieuw standaardwerk. Uniek in Nederland.
225 Plaagdieren, aanbevolen weringsmaatregelen en
de beste bestrijdingsmethoden pèr plaagdier.

Extra: CD met plaagdieren
Via een handig zoeksysteem verschijnt binnen enkele seconden
het gezochte plaagdier in beeld met alle uiterlijke kenmerken,
leefwijze en typerende schadebeelden.
Onmisbaar voor een zinvol le wering in het kader van voedselveiligheid en bij de voorbereiding van een bestrijdingsactie.
Het KAD Naslagwerk is losbladig

Mensen die geen enquête hebben ontvangen,
maar toch te maken
hebben met zwarte ratten, worden opgeroepen
dit te melden aan het
KAD door telefonisch
contact op te nemen:
(0317) 41 96 60.

Zwarte ratten tasten de gezondheid van de veestapel aan. Het KAD heeft zelfs al kalfjes gesignaleerd waaraan de zwarte ratten zich elke

en kost€ 240 incl. CD, excl. BTW
en verzendkosten.

stichting Kenniscentrum Dierplagen
Postbus 350, 6700 AJ Wageningen.
Bel (0317) 41 96 60, e-mail: info@kad.nl of kijk op: www.kad.nl
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® Anticimex®
PREVENT AND PROTEC T
- plaagdierenpreventie (all-included concept)
- voedselveiligheid
- vogelwering
- houtverduurzaming
- bedrijfshygiënetrainingen

(advertentie)
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De effectieve en betaalbare ongediertebestrijder van Nederland en België.
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TRAAS ZOEKT FRANCHISENEMERS
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• Groningen of Friesland
• Drente of Overijssel
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Anticimex Benelux BV
Schapenweide 6
4824 AN Breda
Tel: 076-5486660
Fax: 076-5424230
sales@anticimex.nl
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Voor deze regio's zijn wij op zoek naar commerciële gedreven
personen die zich herkennen in onderstaand profiel:

Zuid-Holland
Noord-Holland

• Gelderland
• België (omgeving Genk, Mechelen en Gent)

• Commercieel inzicht.
• In bezit van vakdiploma Bestrijdingstechnicus
• Eigen inbreng
• Zeer gedreven binnen het vakgebied.
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Voor meer informatie over de vele mogelijkheden die wij bieden, kunt u contact opnemen met Traas ongediertebestrijding, Dhr. P. Traas,
tel: (06) 51 79 97 77. Kijk alvast eens op onze internetsite:

www.ongedierteshop.nl, of www.ongedierte.be.
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