Bestrijding van

mollen
Sinds maart biedt het KAD een lesprogramma over de bestrijding van mollen waarbij
de nadruk ligt op het doelmatig gebruik van klemmen. Dit gebeurt op veler verzoek en
in de vorm van een nascholingsdag.
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zich al bezig houden met het vangen van

leerzaam wordt beoordee ld. Tel daarbij op

mollen maar dat deze nascholing toch nog

de prachtige weersomstandigheden tijdens

voor een hoop extra informatie zorgt.

het voorjaar en de natuurrijke omgeving en

Zelf aan de slag

serie KAD nascholingsdagen in recordtijd

Na de lunch is het tijd om zelf klemmen

volgeboekt was. Op pagina 2 leest u wan-
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de uitnodiging niet voor niets het verzoek
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