OKTOBER 2014

Benelux Nieuwsbrief

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

BENELUX PEST 2014
We kunnen weer tevreden terugblikken
op een geslaagde 6e editie van de Benelux
Pest van woensdag 24 september, die
naar jaarlijkse gewoonte gehouden werd
op de prachtige locatie “Voortse Vallei” te
Voorthuizen. Met maar liefst 32 standhouders
en meer dan 200 bezoekers was het ook deze
keer weer een succesvol evenement.
Ook het Pest Control News Dinner viel, met
een heerlijk 6-gangen menu, LIVE muziek
van de exotische salsagroep “Gypsy Queen” en

BEURSPROMO’S

Onze speciale beurspromo’s lopen
nog tot en met 24 oktober 2014…

MIS ZE NIET!

verrassende portretten van onze karikaturist,
enorm in de smaak van alle aanwezigen.
We kijken al uit naar de volgende editie,
maar uiteraard hebben we eind april ook
nog onze jaarlijkse KillgermRIWA infodagen.
Meer informatie hieromtrent wordt eind
2014 bekend gemaakt via onze website en
nieuwsbrieven.
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NIEUWE WEBSITE & ONLINE CATALOGUS
Heeft u‘m al gezien? Onze gloednieuwe en verbeterde website!

WWW.KILLGERMRIWA.COM

Aangezien onze website dringend toe was aan een
facelift, hebben wij deze onlangs in een nieuw, fris en
up-to-date jasje gestoken. Wat kan u zoal terugvinden
op onze vernieuwde website? De meest recente
veiligheidsinformatiebladen, explosietekeningen
(spuit- en nevelapparatuur), foto’s & video’s, het laatste
branchenieuws, aanbiedingen, nieuwe producten en nog
veel meer!

Vergeet ook zeker niet onze nieuwe Online Catalogus te
raadplegen, waar u nu snel & eenvoudig uw bestelling
kan plaatsen. Heeft u nog geen account? Maak er snel
één aan en ontdek alle voordelen die onze nieuwe
webshop u te bieden heeft, zoals o.a. het beheren van uw
eigen accountinformatie, het eenvoudig toevoegen van
producten aan uw winkelmandje en het snel en efficiënt
afronden van uw bestelling.

NIEUW UNIEK PRODUCT IN DE
BELGISCHE MARKT

RACUMIN®
FOAM
BE2014-0020
DE UNIEKE SCHUIM(AAN)VULLING!
Racumin Foam is een schuimproduct dat aan de vacht van de
muizen of ratten blijft kleven indien ze er door lopen. Als gevolg
hiervan maken ze hun vacht schoon, waardoor ze de actieve
stof coumatetralyl opnemen. Racumin® Foam wordt in eerste
instantie gebruikt als een ondersteunende maatregel bij normale
bestrijdingsacties met lokaas. In omstandigheden waar andere
middelen minder geschikt zijn (bv. bij hoge luchtvochtigheid, in
aanwezigheid van andere aantrekkelijke voedingsbronnen of voor
de bestrijding van knaagdieren die geen lokaas eten), zorgt dit
product voor een uiterst succesvolle knaagdiercontrole
Ideaal voor gebruik:
•
op moeilijk bereikbare plaatsen: smalle doorgangen,
verlaagde plafonds, muuropeningen, afvoerpijpen,
waterleidingen, elektrische bekabeling;
•
in heel vochtige ruimten waar de blijvende werkzaamheid
van kant-en-klare lokazen beperkt is;
•
op plaatsen waar de knaagdieren makkelijk alternatieve
voedingsbronnen vinden (geen lokaasopname).
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Hoezo, schuim?
Het betreft een schuimformulering, lijkend op scheerschuim en
blijft minstens 2 weken zacht. Indien slechts een gedeelte van
de spuitbus opgebruikt is, kan de rest probleemloos 2 jaar in de
bus bewaard worden. Het schuim wordt vaak in aanvulling op
bestaande lokazen geplaatst.
Beschikbaar in spuitbus van 500 ml x 6.

Binnenkort ook
beschikbaar in
Nederland!
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IPM-BUITENGEBRUIK
GECERTIFICEERDE BEDRIJVEN
AANMELDEN BIJ IL&T
Op 3 september jl. is er vanuit de brancheorganisatie NVPB een belangrijk nieuwsbericht
uitgestuurd in verband met de overgansregeling voor het buitengebruik van rodenticiden.
Het komt erop neer dat het buitengebruik van rodenticiden enkel nog mogelijk is:
•

tot 1-1-2017: uitsluitend door bedrijven die zich hebben aangemeld voor IPMbuitengebruik certificering bij de Inspectie Leefomgeving en Transport

•

vanaf 1-1-2017: uitsluitend door IPM-buitengebruik gecertificeerde bedrijven.

PCO-bedrijven kunnen zich vanaf heden aanmelden voor IPM-buitengebruik certificering bij
de IL&T. Indien u zich niet aanmeldt, bent u niet bevoegd om nog langer rodenticiden buiten
te gebruiken.
Toelatinghouders kunnen vanaf heden in aanmerking komen voor een toelating voor
gebruik van anticoagulantia voor bestrijding van ratten buiten. Zij dienen daarvoor een

aanvraag tot (uitbreiding van de) toelating aan te vragen. Deze (uitbreiding van de)
toelating betreft het gebruik van het middel buiten, mits gebruikt volgens de principes van
IPM en mits de gebruiker zich op bedrijfsniveau heeft aangemeld bij het Meld en Informatie
Centrum (MIC) van de IL&T. Met de aanmelding bij IL&T verplicht het bedrijf zich om, zodra
dat mogelijk is, het IPM-buitengebruik certificeringstraject in te gaan.
Aarzel dus niet en dien uw verzoek tot uitbreiding van de huidige toelatingen zo snel
mogelijk in!
Inspectie Leefomgeving en Transport
Meld- en Informatie Centrum
Tel. +31(0)88 489 00 00
http://www.ilent.nl
http://www.ilent.nl/contact/melden/index.aspx

BIJEENKOMST “MET DE
VLIEGENMEPPER NAAR JE WERK”
(PLA..N)
Op donderdag 30 oktober 2014 organiseert
de branchevereniging PLA..N (Platform
Plaagdierbeheersing Nederland) de bijeenkomst
“Met de vliegenmepper naar je werk”. Op deze
bijeenkomst zal stilgestaan worden bij de huidige
problematiek van het bestrijden van overlast
door bijvoorbeeld ratten, muizen, wespen en
kakkerlakken. Momenteel is daarbij de trend om steeds
minder gif te gebruiken en meer gebruik te maken van
weringsmethoden en dergelijke. De voor- en nadelen van de
verschillende benaderingen zullen hierbij geschetst worden, en
er zal stilgestaan worden bij de vraag hoe de toekomst van de
plaagdieroverlast en de bestrijding ervan er uit zou kunnen zien.
Op deze dag zal Dr. Ir. Arnold van Vliet van de Wageningen
Universiteit en bekend van zijn columns in de Telegraaf zijn visie
op deze problematiek geven en met het publiek daarover in
discussie gaan.
Is de ongediertebestrijder een uitstervend beroep?

Locatie: Asian Paradise, Spiekweg 15, 3899 XN Zeewolde
Programma:
13.00
Zaal open/ontvangst
13.25
Verzamelen
13.30
Opening door de dagvoorzitter
13.35
Evaluatie Biociden Gevaarlijk Goed(je)
14.00 	Stand van zaken betreffende het verbod
buitengebruik rodenticiden
14.30 	Gastspreker Arnold van Vliet, “Met de
Vliegenmepper naar je werk”
15.30
Pauze
15.55 	Gastspreker Arnold van Vliet, “Met de
Vliegenmepper naar je werk”
16.30
Vragen aan de gastspreker, discussiepanel
16.45
Afsluiting door de dagvoorzitter
17.00
Opening van het buffet
Voor meer informatie kan u een kijkje nemen op de
website van PLA..N.

De bijeenkomst wordt afgesloten met een buffet.
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