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Stalvlieg (Stomoxys calcitrans)
Bij artikel Vliegen bestrijden met vliegen

Het recente besluit van het Ctgb over de uitbreiding
van het IPM-systeem voor rodenticiden zal in de
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plaagdierwereld niemand zijn ontgaan. Hierdoor
zullen vanaf 2023 rodenticiden niet meer beschik-

Cursuskalender KAD-Opleidingen
Inhoud & Voorwoord

baar zijn voor particulieren. Vanuit het risico op
doorvergiftiging naar niet-doelsoorten is deze keuze

Knaagdierbeheersing: In de toekomst
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ook binnen volgens IPM-protocol
Vanaf 2023 moeten alle beheersmaatregelen met betrekking tot knaagdieren, dus
ook binnen, uitgevoerd worden volgens
IPM-protocol. Wat gaat er veranderen?
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van het Ctgb goed te begrijpen. Echter, ik maak me

IPM

Bijzondere determinaties - De noorse wesp… net even anders
De uitbreiding van de buxusmot in 2018

tegelijkertijd ook zorgen. Een van de grote problemen is dat particulieren over het algemeen eerst
zelf aanmodderen en pas in het uiterste geval een
professional inschakelen, vooral vanwege de kosten.
Als rodenticiden niet meer makkelijk voor hen voorhanden zijn, bestaat het gevaar dat particulieren hun
toevlucht gaan nemen tot illegale middelen zoals
lijmplanken of dat men via internet biociden uit het

10 Vliegen bestrijden met vliegen
Bij biologische bestrijding wordt geen

gebruik gemaakt van biociden. Ook binnen
het plaagdierbeheer biedt deze duurzame
methode mogelijkheden.

buitenland gaat bestellen. De keuze die nu door de
overheid gemaakt is, vereist dus ook een strengere
handhaving.
Een andere zorg is dat particulieren zelf de situatie
vaak niet meer onder controle zullen krijgen als zij
geen rodenticiden meer kunnen gebruiken. Dan
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Weekend van de Wetenschap
Even voorstellen - Cyriel Doevendans
Exotisch bezoek in barre tijden - overwinterende wantsen

18 De tolerantie voor insecten in huizen

	
Als de aanwezigheid van insecten in huis
niet wordt getolereerd, wordt meestal overgegaan op bestrijding. Welke factoren zijn
van invloed op het tolerantieniveau?

wordt uiteindelijk alsnog een dierplaagbeheerser
ingeschakeld, maar ik vermoed dat er dan al sprake
van grote hoeveelheden plaagdieren zal zijn. En
dat betekent dat dierplaagbeheersers een nog grotere uitdaging zullen krijgen. Het is belangrijk dat
zij daar vanuit de verschillende opleidingsinstituten
ook op worden voorbereid. Of dit nu gebeurt via
een apart certificeringsschema voor IPM of via de
reguliere opleidingen maakt dan niet veel uit.
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Opleidingen - Invasieve Exoten

24	Tuinreservatenbeheer - biodiverse kansen
voor duurzaam plaagdierbeheer
Naast het openbare groen van parken en
wegbermen horen ook tuinen en balkons bij
de stadsnatuur. Als deze ecologisch beheerd
worden biedt dat kansen voor duurzaam
plaagdierbeheer.



Ook vind ik het belangrijk dat rodenticiden voor
professionals toegankelijk blijven. Het is immers,
bij toepassing van Integrated Pest Management, een
laatste redmiddel. In sommige gevallen zijn rodenticiden nu eenmaal nodig omdat de volksgezondheid of publieke veiligheid in het geding is, ook al
zijn er negatieve consequenties voor dierenwelzijn
en milieu. Wel moet er goed worden gekeken onder
welke condities welk rodenticide wordt toegepast
en of de gevolgen voor het milieu en de ontwikke-
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ling van genetische resistentie tegen rodenticiden zo
beperkt mogelijk zijn.
Bastiaan Meerburg, directeur Kennis- en Adviescentrum Dierplagen
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