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Impressie van:
le nascholings• dag Cl

Tijdens de nascholingsdagen Mollen (bestrijding), kreeg het
KAD steeds vaker via de evaluatieformulieren de vraag of wij
ook een nascholing zouden wi llen verzorgen over veldmuizen,
woelratten, etc.
Het KAD is daar op ingegaan en heeft het "nascholingsprogramma Knaagdieren" in de landelijke omgeving samengesteld. Er is gekozen om de woelmuizen (familie Microtidae) in
zijn geheel te behandelen (woelratten, veldmuizen, aardmuizen
en rosse woelmuizen), aangevuld met muskusratten en beverratten, behorende tot de fam ilie Myocastoridae.
Van alle soorten wordt de biologie, leefwijze, verspreiding,
wering en de bestrijding, als deze nodig mocht zijn, uitgebreid
behandeld. Ook de wettelijke maatregelen, bijvoorbeeld Floraen faunawet, komen aan de orde. De morgen is ingeruimd voor
het theoriegedeelte en 's middags vo lgt het praktijkgedeelte.

we de mogelijkheid om veldmuizen en de natte woelratten
op te kunnen sporen en de vangmethoden goed te kunnen
demonstreren.
De hand-out van de cursus is samengesteld door Ton Brink
en Piet Groebe (zie ook pagina 9 van dit nummer 1) en het
geheel werd verzorgd door Wim Hochstenbach, docent bij het
ROC te Horst. Wim heeft vanuit zijn werk veel te maken met
allerlei knaagdieren in het buitengebied (fruitteelt, akkerbouw
en overige agrarische bedrijven). Hij heeft dus ook veel kenn is
over de woelmuizen en weet dit enthousiast over te brengen
op zijn toehoorders. Ook het middagprogramma, gegeven
samen met Hans Vogelaar was leerzaam (zie foto's), er werden
verschillende typen klemmen en vangbuisjes door de cursisten
geplaatst. Al met al een zeer leerzame dag, met toevallig ook
nog prachtig weer.
Gezien de ingevulde evaluatieformulieren, heeft iedereen
genoten en ging men met veel kennis over de woelmuizen naar
huis.

Maandag 17 november 2008 ging de eerste nascholingsdag
Knaagdieren in de landelijke omgeving van start. Locatie:
Wageningen UR/Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO)
Sector Fruit, Lingewal 1 te Randwijk. Op de proeftuin hebben

• Nieuwe service voor klanten
•
• KAD service-overeenkomst!
De met grote regelmaat veranderende regelgeving op het gebied van toelating c.q. intrekking van biociden die worden toegepast in de plaagdierbeheersing in en rond gebouwen, heeft
ertoe geleid dat het KAD een nieuwe service heeft ontwikkeld.

met een

Een opsomming per middel wordt gegeven van:
-Toelatingsnummer

Periodiek digitaal abonnement op overzicht toegelaten biociden

-Merknaam

Het betreft een actueel overzicht van toegelaten middelen,
onderverdeeld in: insecticiden, rodenticiden en houtverduurzamingsmiddelen.

-Werkzame stoffen en gehalten
-Expiratiedatum
-Professioneel e/o particulier gebruik

Een absolute must voor de dagelijkse praktijk!

-Kindregel van toepassing?

Die huidige KAD klanten wie een service-overeenkomst hebben, krijgen per eerste maand van elk kwartaa l het betreffende
overzicht toegezonden.

-Applicatie (hoe toe te passen)
-Waar gebruik is toegestaan
-Tegen welke diersoort

Voor bedrijven en instellingen die (nog) geen serviceovereenkomst hebben bij het KAD kan dit overzicht - eenmalig - worden toegezonden voor de prijs van€ 120,00 exclusief BTW.
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