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Nascholingsdag 1PM
(geïntegreerde plaagdierbeheersing)
De laatste tijd wordt door opdrachtgevers van plaagdierbeheersbedrijven steeds
meer geëist dat de plaagdierbeheersing wordt uitgevoerd op basis van Integrated
Pest Management (1PM). Marks & Spencer bijvoorbeeld werkt alle geruime tijd op
basis van de 1PM gedachte. De auditerende instantie, het American Institute of
Baking (AIB), heeft in de nieuwe norm 2009 als eis gesteld dat bij de door hen
geauditeerde bedrijven "een bestrijdingstechnicus of eigen personeel welke plaagdierbestrijding verrichten binnen een AIB genormeerd bedrijf, een opleiding dienen te hebben
genoten op IPM gebied"

Het KAD is een voorstander van de 1PM filosofie
Voor de dierplaagbeheersbranche en voor onder meer medewerkers van de voedselverwerkende industrie heeft het KAO
een specifieke nascholingsdag I PM ontwikkeld.

Wat is nu eigenlijk IPM?
1PM heeft als doel het duurzaam voorkomen (dus niet alleen
bestrijden!) van dierplagen in productieprocessen, (grootlkeukens, horeca en overige ruimtes waar voedsel verbruikt en/of
genuttigd wordt. 1PM kan worden toegepast van de leverancier
van grondstoffen tot en met de winkelier in de straat.
1PM is gericht op een grondige inspectie van de omgeving, het
uitvoeren van een maximaal maatregelenpakket om plaagdieren te weren en eventueel toepassing van alternatieve
bestrijdingsmethodes. Chemische bestrijdingsmiddelen worden
alleen als laatste hulpmiddel en zeer beperkt ingezet. Met I PM
houdt men plaagdieren buiten de deur.

Tijdens deze nascholingsdag wordt u door specialisten op het
gebied van 1PM bekend gemaakt met de basisprincipes van
1PM. De dag wordt afgesloten met een toets.
Bij voldoende resultaat ontvangt u een certificaat van deelname, dat in voorkomende gevallen kan worden gebruikt in
aanbiedingen naar uw -potentiële- klanten.
Aan deze cursus is door het EVM 25 nascholingspunten toegekend. De cursus wordt zowel in Wageningen als in-company
gegeven. Voor data en kosten verwijzen wij u naar de site,
www.kad.nl.
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VROM neemt initiatief tot 'taskforce'
Met de ontwikkeling van de 1PM cursus weet het KAD zich gesteund door het Ministerie VROM. Dit departement heeft namelijk het initiatief genomen tot de oprichting van
een 'taskforce plaagdierbeheersing' waarvan op 12 juni jl. de aftrap heeft plaatsgevonden. Naast het RIVM, het Ctgb, het Ministerie LNV en VWS en diverse branchepartijen,
is ook het KAD hierin vertegenwoordigd. Het initiatief voor de oprichting van de taskforce is genomen om na te gaan hoe de problematiek met betrekking tot de resistentie
bij knaagdieren in Nederland kan worden aangepakt. Gelijktijdig wil men door middel
van het onder de aandacht brengen van 1PM, de kwaliteit van de plaagdierbestrijding
in Nederland verhogen en de ontwikkeling van alternatieve bestrijdingsmethoden
stimuleren. Bij de opmaak van deze editie was het resultaat van de eerste bijeenkomst
nog niet bekend. Het KAD zal u echter van de ontwikkelingen omtrent de taskforce via
dit blad of via de KAD-nieuwsbrief (aanmelden via website KAD) op de hoogte houden.
Wilt u niet afwachten maar juist voorbereid zijn op deze ontwikkeling, dan kunt u zich nu al inschrijven voor de 1PM cursus.
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