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Benelux Nieuwsbrief

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

KILLGERMRIWA INFODAGEN 2014
De KillgermRIWA Infodagen van afgelopen maart waren wederom een groot succes, met maar liefst 123 bezoekers in Apeldoorn en 97 in Gilze.
Wij hopen dat u er ook van genoten heeft!

Klik HIER voor een sfeerimpressie.

Indien u er niet bij kon zijn, niet getreurd: wij zien u graag ofwel op één van onze komende workshops, trainingen of op de volgende editie van
de KillgermRIWA Infodagen verschijnen.

Uiteraard is er ook nog de Benelux Pest op woensdag 24 september a.s. te Voorthuizen.
Indien u zich alvast wenst aan te melden, kan u contact opnemen met Rinus van Zanten via
rinus@pestcontrolnews.com.
Meer informatie omtrent de Benelux Pest wordt de komende maanden bekend gemaakt. Wij raden u aan om onze mailings dan ook goed in de
gaten te houden.

TRAINING “WESPEN & HOORNAARS
Noteer het alvast in uw agenda! Op woensdag 25 juni 2014 organiseert KillgermRIWA de
Training “Wespen en Hoornaars”in het Willem II stadion te Tilburg.
Gastspreker Dhr. J.P. Vogelaar (Betuon) zal ons wegwijs maken in de biologie van de meest voorkomende wespensoorten zoals de
gewone wesp, de Duitse wesp, de middelste wesp, de Franse veldwesp en de hoornaar, hun leefwijze en ook enkele tips geven over
bestrijdingstechnieken die toegepast kunnen worden wanneer deze kleine beestjes voor overlast gaan zorgen. Aan het einde van de ochtend
kunnen de deelnemers een theoretische toets (CPMV) afleggen om bij goed gevolg 1 dagdeel bij te schrijven voor hun vakbekwaamheid.

DAGPROGRAMMA

09:00 – 09:30: 	Ontvangst & registratie
09:30 – 11:00: 	Training – deel I
11:00 – 11:15:
Koffiepauze
11:15 – 12:00: 	Training – deel II
12:00 – 12:30:	Toets + uitslag CPMV
12:30 – 13:30: 	Lunch + einde

Deelnamekosten exclusief deelname aan het examen, bedragen 75 euro (ex. BTW).
Deelnamekosten inclusief deelname aan het examen, bedragen 115 euro (ex. BTW).
De kosten voor hand-outs, uw certificaat van deelname en een lekkere lunch zitten standaard inbegrepen in bovenvermelde bedragen.
Interesse? Aanmelden kan alvast via info@killgermriwa.com.
Heeft u nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons kantoor of uw Account Manager.
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Buitengebruik rodenticiden

Agrarisch gebruik van rodenticiden – status 1 mei 2014
Er is veel onduidelijkheid over het gebruik van biociden tegen knaagdieren buiten en
op agrarische bedrijven. Op dit moment wordt er nog volop gediscussieerd over het
buitengebruik, en dit kan ook een effect op het gebruik door agrariërs hebben.
Gebruik van rodenticiden door agrariërs:

Intussen is er meer aan de hand: de rodenticiden voor gebruik buiten zijn allemaal
gebaseerd op Bromadiolone. Van dit middel is de toelating per 31 december 2013 verlopen;
echter: het onderzoek of de toelating verlengd wordt, is nog niet afgerond. Daarom hebben
middelen, gebaseerd op Bromadiolone een tijdelijke verlenging gekregen, waarvan de
laatste op 30 juni afloopt.
De reden waarom er niet zonder meer verlengd is, is het feit dat het Ctgb (College Toelating
Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden) heeft geconstateerd dat er bij onoordeelkundig
gebruik doorvergiftiging naar roofdieren (roofvogels) mogelijk is.

Oorspronkelijk kon een agrariër, die in het bezit was van een spuitlicentie, biociden tegen
ongedierte toepassen op het eigen bedrijf. Hier is echter een wijziging gekomen; per
1 juli 2015 mogen rodenticiden alleen nog door agrariërs toegepast worden door personen
welke naast de spuitlicentie een specifieke nascholing hebben gedaan. Voor personen
zonder spuitlicenties is er een opleiding met examen verplicht.

Dit betekent dat als er niets gebeurt, per 1juli het toepassen van rodenticiden buiten om
gebouwen stopt. Op dit moment wordt er door de brancheorganisaties NVPB en PLAN
samen met LTO gewerkt aan een aanpak om dit toch mogelijk te maken. In deze aanpak zit
aanvullende opleiding en eventueel certificering inbegrepen.

Kortom

Tot 1 juli 2014: rodenticiden, gebaseerd op Bromadiolone, buiten toegelaten
Na 1 juli 2014: geen middelen meer voor buiten beschikbaar
OF: middelen alleen toepasbaar door aanvullend opgeleide personen EN/OF gecertificeerde
bedrijven.
Bron: Jenno Brookman, Musca/SPA Groep

Tot 1 juli 2015: op eigen bedrijf, met spuitlicentie: gebruik rodenticiden toegestaan
Na 1 juli 2015: op eigen bedrijf, met spuitlicentie en specifieke nascholing: gebruik
rodenticiden toegestaan. Is er geen spuitlicentie, dan dient de agrariër een opleiding te
volgen en examen te doen.

Kortom

TOELATINGEN
RODENTICIDEN
Er is op dit moment enige onduidelijkheid betreffende de datum van de toelatingen van onder andere Tomcat
Blox en de Super Caid Wax blok. Via Bayer is er reeds een bevestiging gekomen dat de toelating van de super caid wax blox verlengd is tot medio
augustus 2014 zodat het CTGB de tijd heeft de nieuwe toelating hiervan op orde te brengen. Dit zal hetzelfde zijn voor de toelating van de
Tomcat Blokken.

KILLGERMRIWA VERDUBBELT CAPACITEIT MAGAZIJN TURNHOUT
Als KillgermRIWA proberen wij continu bezig te zijn u als klant
van een optimale service te voorzien.
Eén van de zaken die we op dit moment aan het realiseren
zijn, is de uitbreiding van ons magazijn te Turnhout. Begin mei
zijn de werkzaamheden gestart om het huidige magazijn met
bijna 300m2 uit te breiden. Hierdoor kunnen wij u in de nabije
toekomst nog beter van dienst zijn.
U zult met uw bestellingen en leveringen geen of zo weinig
mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden.
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De planning is dat de werkzaamheden omstreeks 30 juni
gereed zullen zijn. Hierna volgt nog de inrichting van het
nieuwe magazijn. Wij hopen in de loop van juli met alle
werkzaamheden gereed te zijn.
Uiteraard houden wij u op de hoogte van verdere
ontwikkelingen.
Namens het KillgermRIWA team.
Marc van Zanten

KillgermRIWA, Nieuwstraat 51-A, 5126CB Gilze
t +31 (0) 765 484 650 f +31 (0)161 456912 e info@killgermriwa.com
www.killgermriwa.com

