Beurzen
PestEx 2017
Elke twee jaar organiseert de British Pest Control Association de PestEx-beurs in Londen. Dit is in Europa hét tweedaagse evenement waar de laatste ontwikkelingen op het gebied van plaagdierbeheersing worden gepresenteerd.
Meer dan tweeduizend mensen uit de branche hebben dit jaar de PestEx bezocht.
Nieuwkomers
Tussen de ruim honderd stands waren uiteraard de grote spelers zoals Bayer, Killgerm en BASF vertegenwoordigd. Maar ook
de kleinere, relatief onbekende bedrijven en maar liefst dertig
nieuwkomers hadden er een plaats. Daarnaast werden er, zoals bij elke editie van PestEx, lezingen gehouden over zowel de
technische, biologiegerichte als de zakelijke, commerciële aspecten van de branche.

maar wel waarschijnlijk. Het viel in ieder geval op dat er meerdere standhouders aanwezig waren die inzetten op de ontwikkeling van milieuvriendelijkere, ‘groene’ producten. Daarnaast
werd de aanpak van invasieve soorten besproken en kwam de
oer-Engelse vossenjacht aan bod. En last but not least, een erg
interessante lezing over het Amerikaanse bedwantsenbeleid.
Daar wordt Cimex lectularius al meerdere jaren zeer professioneel aangepakt.

Groene producten
Er werd onder andere gesproken over de toekomst van de insecticiden. Gaan er voor het gebruik van deze middelen restricties gelden, net zoals voor rodenticiden? Dit is nog onduidelijk,

Kortom, de PestEx is een must voor iedereen die de ontwikkelingen van de plaagdierbeheersbranche wil volgen en gelijkgestemden wil ontmoeten. Verheug u alvast op de volgende editie
in 2019.

Killgerm Infodagen 2017
Op 19 en 20 april vonden dit jaar weer de Killgerm Infodagen plaats. Twee dagen lang presenteerden brancheverenigingen, opleidingsinstituten en fabrikanten zichzelf, en uiteraard was het KAD ook weer aanwezig. Het was direct een
mooie aanleiding om onze splinternieuwe beursstand in gebruik te nemen.
Lezingen
Naast het bezoek aan de stands en het ontmoeten van bekende
en nieuwe gezichten in de branche, was er ook de mogelijkheid
om een aantal lezingen te bezoeken. Diverse onderwerpen passeerden daarbij de revue. Zo gaf Bob van den Brink (ecologisch
adviseur) een toelichting op de Wet natuurbescherming die dit
jaar van kracht is gegaan: wat is er allemaal veranderd in deze
nieuwe wet en welke middelen zijn er nog toegestaan? Hierop
volgde een erg interessante lezing over de biologie en beheersing van honingbijen door een van onze docenten Johannis Vogelaar. Herwig Leirs (Universiteit Antwerpen) gaf ons een uitleg
over de belangrijkste ziektes die
door knaagdieren op mensen kunnen worden overgebracht, waaronder de ziekte van Weil (leptospirose),
het Hantavirus en rattenbeetkoorts.
Tot slot vertelde Michel Wimmers
(Bayer) over de huidige stand van zaken met betrekking tot het gebruik
van rodenticiden en insecticiden,
met een blik in de toekomst waarin
het gebruik van rodenticiden steeds
beperkter wordt. Des te duidelijker
het belang van IPM, wat ons betreft.
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Determinatiewedstrijd
Heeft u onze stand bezocht? Dan is het u ongetwijfeld opgevallen dat er een aantal bijzondere insecten te bewonderen waren,
waarvan u de soort mocht raden. De goede antwoorden van de
determinatiewedstrijd waren: redrunners (Shelfordella tartara),
doodshoofdkakkerlakken (Blaberus craniifer) en Madagaskar (ook
wel: sissende) kakkerlakken (Gromphadorhina portentosa). Een lastig rijtje soorten, maar er was dan ook een gratis nascholing te winnen. Onder de mensen die een dappere poging hebben gewaagd
(chapeau!) is de volgende winnaar geloot: de heer Jacob Rorijs van
Stadsbeheer Schone Stad Rotterdam. Van harte gefeliciteerd! 

