Vervolg cyclus contactdagen
1984-1985
Voorjaar 1985
In het komende voorjaar wordt de tweejaarlijkse cyclus van contactdagen voor onge
diertebestrijders vervolgd. De bijeenkomsten zullen worden gehouden van eind januari
t/m maart.
Een schriftelijke uitnodiging met nadere gegevens wordt te gelegener tijd verzonden aan
gemeentelijke en regionale ongediertebestrijders, die in de betreffende provincies hun
woonplaats hebben. De hoofden van diensten en afdelingen waaronder de bestrijding van
ongedierte ressorteert ontvangen de uitnodiging op hun werkadres. Ook anderen, die
beroepshalve zijn betrokken bij de ongediertebestrijding, kunnen desgewenst aan de
bijeenkomsten deelnemen. Behalve voor reis-en verblijfkosten van de deelnemers zijn geen
verdere kosten verbonden aan deelname.
Indien men vanuit een andere provincie een contactdag wil bijwonen, is men ook van harte
welkom. Het moet geen beletsel vormen die contactdag bij te wonen. die haar of hem het
beste uitkomt. Dit geldt ook voor ambtenaren, die vorig jaar een uitnodiging hebben
ontvangen, doch toen waren verhinderd.
Kader en bestrijders
De onderwerpen die zullen worden behandeld gaan onder meer over praktische
aangelegenheden, die de uitvoering van de ongediertebestrijding betreffen, doch ook over
aangelegenheden waarvoor beleidsbeslissingen nodig zijn, welke door het midden- en
topkader dienen te worden genomen. Daarom wordt de uitnodiging om aan een
contactdag deel te nemen gericht aan "leidinggevenden", zowel als ,,uitvoerders" van de
betrokken afdelingen of diensten.
De onderwerpen die aan de orde komen, waarbij vooral de nieuwe ontwikkelingen worden
belicht zijn de volgende:
Organisatie
Knaagdieren

registratie, advisering, bestrijding.
resistentie bij huismuizen, organisatie van de bestrijdingsactie;
aspecten bestrijding bruine en zwarte ratten.
lnsekten
kakkerlakken;
faraomieren "onder controle";
enkele andere veel voorkomende insekten.
Bestrijdingsmiddelen : welke. wanneer wel/ niet toepassen.
Opleiding
vakopleiding voor bestrijder en kaderfunctie.
Praktijk
discussie n.a. v. praktijksituaties.
Wetgeving
wetgeving en rechtspraak m.b.t. ongediertebestrijding.
De bijeenkomsten zijn gepland van l0 .00 tot 16.00 uur.
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NIEUWE EN VERVALLEN TOELATINGEN

Schema om te noteren

VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

Provincie
Friesland

: donderdag 31 januari 198S in de Sociëteitszaal va n de "Harmonie",
Ruiterskwartie r 4. Leeuwarden.

Drenthe

donderdag 7 februari 198S in de Foyer van Cult.ureel Centrum ,.De
Tamboer", Hoofdstraat 17. Hoogeveen.

Gelderland

donderdag 14 februari 198S in de Parkzicht- en Fonteinzaal van het
Sonsbeekpaviljoen, Zijpendaalseweg 30. Arnhem.

Wijzigingen die van belang kunnen zijn voor o.m. de beroepsmatige ongediertebestrijder
t.a.v. zijn eigen werkzaamheden of de te verstrekken adviezen aan derden.

Nieuwe toelatingen

Noord-Holland: donderdag 28 februari 198S in de Universiteitsraadzaal van de Vrije
Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam-Buitenveldert.
Noord-Brabant: donderdag 7 maart 198S rn het Instructielokaal van de Dienst Gemeentewerken. Fred. van Eedenplein 1, Eindhoven.

Wij zullen uw komst zeer op prijs stellen. Graag tot ziens!

Even pauze op de contac1dag Ie
Maas1rich1.
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Toel.nr. Merknaam

Actieve stof(fen)/ gehalte(n)

6021 N Chloordecone Concentrate chloordecone 1,5%
8643 N Protex KSF
ammoniumbrichromaat 63,7%
kopersilicofluoride 36,3%
8670 N Vapona Cassette
,,Slim Line"
dichloorvos 20%
8710 N Detmol-Long
permethrin 8 g / 1, pyrethrinen
l g / 1. piperonyl butoxide 4 g / 1
8715 N Lepit
chloorfacinon 0,0065%
8740 N Protex Per 79
permethrin 3,2 g/1
8750 N RIWEX-L
lindaan 8, 1 g / 1
8751 N RIWEX PL
lindaan 8,7 g / 1
pentachloorfenol 44 g / 1
8753 N K-Othrine Flow 7,5
deltamethrin 7.5 g / 1
8756 N Protex Zn
zinknaftenaat 25 g /1 (als Zn)
8772 N Bruine Carbolineum
steenkoolteeroliedestillaat 100%
8780 N Vapona Anti-mug
bioallethrin 3%
8790 N "Zenco" prima bruine
steen kooi teero Iied es til laat 100%
hout-carbolineum
8792 N Bristoline DS-Lasur
carbendazim 2 g / 1
8800 N Solfac
cyfluthrin 9%
8801 N Dex !deal Tapijt
lindaan 5 g / 1. pyrethrinen 0.6 g/1
piperonyl butoxide 1,2 g / 1
8802 N Protex DCF
dichlofluanide 50%
8814 N Vitapharm Tapijtvlooien- permethrin 0,25%,
spray
tetramethrin 0,05%
8815 N Pinky Tapijtvlooienspray permethrin 0,25%,
tetramethrin 0,05%
8821 N Carbolineum
steen k oolteeroI iedes t iI laat 100%
8822 N Carbolineum
steenkoolteeroliedestillaat 100%
8840 N Tapijtvlooien vrij
permethrin 0,25%
tetramethrin 0,05%
8841 N Contrax-fit
warfarin 0.025%
8844 N AAmierex-Nieuw
permethrin 1%
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