Opleidingen

Knaagdierbeheersing voor agrariërs (KBA) na 1 juli 2015
Bewijs van vakbekwaamheid
Het is bijna zover. Met ingang van
1 juli dit jaar is het ook voor agrarische
ondernemers niet meer toegestaan
om zonder geldig bewijs van vakbekwaamheid rodenticiden toe te passen. De vrijstelling voor de verplichting van een vakbekwaamheidsbewijs
komt dan te vervallen. Agrarische
ondernemers die op eigen bedrijf zelf
knaagdieren willen (blijven) beheersen met behulp van biociden dienen
vanaf 1 juli in het bezit te zijn van een
vakbekwaamheidsbewijs dat kan worden verkregen na het volgen van een
cursus/kennisbijeenkomst KBA.

Opleiding
Inmiddels hebben bijna 20.000 personen een cursus/kennisbijeenkomst
KBA gevolgd. Er bestaan twee wegen
om een vakbekwaamheidsbewijs te
behalen:
1. Personen die reeds in het bezit zijn
van een spuitlicentie
Agrariërs die in het bezit zijn van
een spuitlicentie volgen de kennisbijeenkomst KBA. Het volgen van deze
kennisbijeenkomst geeft recht op een
aantekening op hun spuitlicentie. Na
deelname ontvangt men een nieuwe
pas met hierop de aantekening.
2. Personen die niet in het bezit zijn
van een spuitlicentie
Agrariërs die niet in het bezit zijn

van een spuitlicentie volgen eveneens
een kennisbijeenkomst KBA. Deze kennisbijeenkomst wordt afgesloten met
een examen. Wanneer het examen met
goed gevolg wordt afgelegd ontvangt
men een pas als bewijs van vakbekwaamheid.

Definitie ‘op eigen bedrijf’
In de Regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden is vastgelegd dat agrariërs alleen op eigen bedrijf rodenticiden
mogen toepassen. In veel gevallen is de
eigenaar echter niet zelf op het bedrijf
aanwezig, maar is de dagelijkse leiding
in handen van een medewerker. Om de
beheersing van knaagdieren in dergelijke
gevallen toch in eigen beheer te kunnen
uitvoeren, heeft de wetgever besloten de
term ‘op eigen bedrijf’ op te rekken door
ook medewerkers toestemming te geven
de knaagdierbeheersing uit te voeren.
Deze medewerker dient wel een vast
dienstverband te hebben en de cursus/
kennisbijeenkomst KBA te hebben gevolgd.

IPM buitengebruik
Met ingang van 1 januari 2017 dient ieder bedrijf dat rodenticiden buiten gebouwen toepast, voor deze doeleinden te zijn
gecertificeerd. Tot die datum geldt een
overgangsregeling. Het is nog niet duidelijk hoe deze certificering voor agrarische
bedrijven zal worden vormgegeven. Wan-

neer hierover meer bekend is zullen
wij u hierover informeren.

KAD-Opleidingen
KAD verzorgt de cursus/kennisbijeenkomst KBA. Tijdens deze
cursus/kennisbijeenkomst komen
de volgende onderwerpen aan de
orde:
• biologie en herkennen van
knaagdieren
• preventie en bestrijding
• herkennen en beheersen van
risico’s
• bestrijdingsplan
• verslaglegging
• resistentieproblematiek
• lezen van etiketten biociden
(rodenticiden)
• IPM buitengebruik

Examen
Personen die niet in het bezit zijn
van een spuitlicentie en na afloop
van de cursus/kennisbijeenkomst
KBA een examen willen afleggen
kunnen hiervoor terecht bij EVM.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met EVM:
info@evm-examen.nl of
(0317) 42 48 82.

In 2010 verscheen het boekje over de steenmarter, geschreven door Gerard Müskens en Sim
Broekhuizen met foto’s van Dick Klees. Een verrassend boekje dat alle kanten van de steenmarter belicht: Hoe leven steenmarters? Hoe was hun verspreiding vroeger, hoe gaat het nu met ze
en hoe zit het met overlast? Een must voor vakmensen die zich bezig houden met preventie en
bestrijding van plaagdieren of de bescherming van inheemse zoogdiersoorten.
KNNV Uitgeverij is gestopt met de uitgifte van dit boekje. Het KAD heeft een deel van de nog
aanwezige voorraad voor lezers van DIERPLAGEN Informatie weten te bemachtigen en kan de
laatste exemplaren tegen een sterk gereduceerde prijs aanbieden. Let wel: op = op!
Verkoopprijs € 19,50, nu € 9,95 (exclusief verzendkosten)
ISBN: 978 90 5011 335 9
112 pagina’s
Te bestellen via: info@kad.nl of (0317) 41 96 60
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