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Benelux Nieuwsbrief

Hierbij ontvangt u onze nieuwsbrief van januari 2014 met het laatste nieuws uit onze branche.

HAPPY 2014!
Het KillgermRIWA Team wenst u een voorspoedig en gezond 2014!
We hopen er ook dit jaar weer samen met u een mooi en succesvol jaar van te maken.

KILLGERMRIWA INFODAGEN 2014
Woensdag 26 maart 2014 – Apeldoorn, Hotel De Cantharel
Donderdag 27 maart 2014 – Gilze, van der Valk Hotel

Infodagen 2014

Er wordt momenteel hard gewerkt om u een mooi programma te kunnen aanbieden voor de Infodagen. Om alvast een tipje
van de sluier te lichten: we zijn in onderhandeling met een aantal nieuwe sprekers die een frisse kijk zullen geven op o.a. de
wereld van de vliegende insecten… Net zoals de vorige jaren zullen de presentaties afgewisseld worden met coffee breaks
en een lunchpauze tijdens dewelke u een bezoekje kunt brengen aan de verschillende beursstands. Er kunnen ook weer 12,5
nascholingspunten behaald worden na het slagen voor het CPMV-examen. Meer informatie en de kans om u alvast aan te melden
volgt eind januari/begin februari.
Wij kijken in ieder geval uit naar uw bezoek!
Moest u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw Account Manager of ons kantoor.

BELANGRIJKE INFORMATIE
VOORTGANG REGISTRATIES NEDERLAND
Aangezien er binnen de branche enige onduidelijkheid heerst in verband met de toelating en het gebruik van rodenticiden die als
werkzame stof Bromadiolon bevatten, willen wij u graag op de hoogte brengen van onderstaande informatie.
RODENTICIDEN - BUITENGEBRUIK
Ingevolge de “Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden” is het vervallen van de toelatingen van onderstaande middelen
onder het voor de naam van het middel vermelde toelatingsnummer, opgeschort tot het erachter vermelde tijdstip:
Nummer
Toelating

Naam
Middel

Toelatinghouder

Expiratiedatum

Werkzame
stoffen NL

Toepassing

11424
7830
8170
11884
12490
11885
11988

SUPER CAID WAX
SUPER CAID HAVERKORRELS
SUPER CAID MUIZENKORRELS
TOMCAT RODENTICIDE
FATAAL
TOMCAT BLOX
TOMCAT HOME BLOX

LiphaTech S.A.S.
LiphaTech S.A.S.
LiphaTech S.A.S.
BELL LABORATORIES INC.
BELL LABORATORIES INC.
BELL LABORATORIES INC.
BELL LABORATORIES INC.

1-5-2014
1-5-2014
1-5-2014
1-7-2014
1-7-2014
1-7-2014
1-7-2014

Bromadiolon
Bromadiolon
Bromadiolon
Bromadiolon
Bromadiolon
Bromadiolon
Bromadiolon

Professioneel
Professioneel
Niet-professioneel
Professioneel
Professioneel
Professioneel
Niet-professioneel

Het WG/GA van deze middelen is bij de opschorting ongewijzigd gebleven. Het besluit tot opschorting is gepubliceerd in de
Staatscourant. Voor nadere inlichtingen kunt u zich steeds wenden tot uw Account Manager.
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NIEUW! STORM PASTA & PELLETS
Storm Pasta: een maximaal aantrekkelijk en vochtig lokaaspasta, op basis van flocoumafen, voor ratten en muizen die
traditionele, op graan gebaseerde lokazen weigeren op te nemen. Individueel verpakte sachets van 15 g. die snel, eenvoudig en
zonder morsen neergelegd kunnen worden. Uiterst aantrekkelijke, lichtgeurende pasta die onweerstaanbaar is voor knaagdieren.
Bijzonder effectief in droge omgevingen en in situaties waar lokmiddelen op basis van granen niet werken.
•
Sachets met vochtige lokaaspasta op basis van flocoumafen (bewezen werking bij slechts éénmalige opname)
•
Uitstekende smaak en duurzaamheid
•
Snel en gemakkelijk te gebruiken
•
Puls-lokaasmiddel met optimale prijs-kwaliteitsverhouding
Storm Pellets: hoogwaardige lokaaspellets, zonder waslaag, geformuleerd op basis van flocoumafen en met maximale
aantrekkelijkheid. Ruwe randen stimuleren het natuurlijke knaaggedrag van ratten en muizen, waardoor de lethale dosis snel wordt
opgenomen. Eenvoudig te gebruiken met minimale stofvorming. Effectiviteit onder wisselende binnen- en buitenomstandigheden
dankzij actieve bescherming tegen schimmelvorming. Extra voordelige, aantrekkelijke lokaaspellets op basis van granen.
•
Sachets met vochtige lokaaspasta op basis van flocoumafen (bewezen werking bij slechts éénmalige opname)
•
Uitstekende smaak en duurzaamheid
•
Snel en gemakkelijk toe te passen
•
Puls-lokaas met optimale prijs-kwaliteitverhouding

RPM KNAAGDIERBESTRIJDINGSGIDS
RPM staat voor “Rodent Pest Management” en deze gids is gemaakt door Bell Laboratories. Na de succesvolle introductie van de
RPM gids in Engeland, Duitsland, Spanje en Nieuw-Zeeland is hij nu ook in het Nederlands beschikbaar!
De gids beschrijft de basis van de plaagdierbestrijding en aan de hand van een “delictonderzoeksbenadering” wordt de
knaagdierplaag opgelost. Het 16 pagina’s tellende boekje is opgezet op een manier zoals een detective te werk gaat en behandelt
de belangrijkste problemen op het plaagdierbestrijdingsgebied.
Oplossingen worden aangereikt via beschrijvende foto’s en manieren om de problemen op te lossen.
Door gebruik te maken van gemakkelijk leesbare beschrijvingen van de lokazen en de formulering van de lokazen van Bell zullen
plaagdierbestrijders gemakkelijk het juiste product kiezen. Het boekje geeft plaagdierbestrijders alle maatregelen op elk gebied,
inclusief het gebruik van mechanische vallen en lijmvallen aan.
De RPM-gids is via Killgerm Benelux te verkrijgen. Indien u de gids in hard copy wenst te ontvangen, gelieve een mailtje te sturen
naar marketing@killgermriwa.com.
De gids kan ook gedownload worden via volgende link: http://killgermriwa.com/downloads/RPM-Knaagdierbeheersing.pdf

EFK WORKSHOP DECEMBER 2013
Op 3 en 5 december vond onze workshop “Gedrag vliegende insecten & gebruik en onderhoud elektrische vliegenvangers” plaats.
Met bijna 30 deelnemers in Tilburg en 12 in Zoetermeer konden we weer tevreden terugblikken op een succesvolle en vooral leerrijke
workshop.
Het eerste deel van de training werd verzorgd door Johan van Rooij, ervaringsdeskundige op gebied van plaagdiermanagement
in de voedingsindustrie en landbouw. Er werd niet alleen ingegaan op de hamvragen “waarom EFK’s plaatsen?” en “wat wordt
er zoal gevangen?”; dankzij enkele praktijkoefeningen kon er interactief gediscussieerd worden over de vraag waar, waarom en
hoeveel EFK’s er in een bepaalde ruimte geplaatst dienen te worden. Ter afsluiting van het eerste deel van de workshop werden de
belangrijkste sales points besproken. Na de pauze volgde een presentatie van het PestWest gamma, in Tilburg verzorgd door Fred
Hurstel, Business Director EMEA bij PestWest, en in Zoetermeer door Hans de Bont, Account Manager bij KillgermRIWA. Naast een
uitgebreid overzicht van de verschillende soorten EFK’s werden er nuttige tips gegeven over het onderhoud en servicing van de
toestellen, met de belangrijkse sales points in het achterhoofd.
Na de workshop konden de deelnemers de vergaarde informatie laten bezinken tijdens een heerlijke lunch.
Ook in 2014 staan er weer interessante topics op onze lijst van workshops en trainingen. Meer informatie hierover wordt zo snel
mogelijk bekend gemaakt op www.killgermriwa.com. Houd onze website en nieuwsbrieven dus goed in de gaten!
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