Middelen voor
de bestrijding
van knaagdieren
mogen alleen
gekocht en
gebruikt worden door vakbekwame,
gecertificeerde knaagdierbestrijders. In
de huidige wetgeving wordt een
uitzondering gemaakt voor agrarisch
ondernemers. Vanaf 1 juli 2015 komt
deze vrijstelling te vervallen. Dit houdt
in dat iedereen die rodenticiden wil
kopen of gebruiken, in het bezit moet
zijn van een vakbekwaamheidsbewijs
voor het gebruik van dit type middelen.

Doelgroep
Agrariërs die zelf rodenticiden willen
toepassen op hun eigen bedrijf. Het
doel is een vakbekwaamheidsbewijs
van kennis en vaardigheden.

Resultaat
Bij voldoende resultaat meldt
TerraNext u aan bij Bureau
Erkenningen en ontvangt u een
vakbekwaamheidsbewijs of, indien u
licentie 1 of 2 hebt, een nieuw pasje
met de aanvulling “KBA”.

Cursusduur en kosten
Een kennisbijeenkomst duurt 1 dagdeel
(3 uur) en kost €80,-. De cursus
inclusief het examen duurt 2 dagdelen
en kost €160,-.

Cursusplaats
Bij voldoende belangstelling kan deze
cursus overal in Nederland worden
uitgevoerd.

Inhoud
Een op de praktijk gerichte cursus over het toepassen van rodenticiden.
In de cursus worden onderstaande thema’s behandeld:
 Biologie en leefwijze bruine rat, zwarte rat en muizensoorten
• Herkennen van schade-, gedrag-, en plaagontwikkeling
 Bestrijdingsplan opzetten • inventarisatie • drempelwaarde
bepalen • weringsmaatregelen • bestrijdingsmogelijkheden,
• evaluatie van de effectiviteit • controle en nabehandeling
• opzetten van een bestrijdingsplan en logboek
 Achtergronden rodenticiden • wetgeving • verpakking & etiket
van rodenticiden • risico’s bij het gebruik van rodenticiden
• afvoeren verpakkingen, rodenticiden en kadavers
 Bestrijding • Richtlijnen bestrijding met rodenticiden of
alternatieven • afronden bestrijding

Kennisbijeenkomst of examen?
De toevoeging van “KBA” aan uw spuitlicentiepas kan met een
kennisbijeenkomst over dit thema. Bent u nog niet in het bezit van zo’n
vakbekwaamheidsbewijs (Uitvoeren of Bedrijfsvoeren), dan moet u
examen doen voor het onderdeel KBA.

Zelfstudie
Wanneer u zich thuis wilt voorbereiden op het
examen dan is dat mogelijk. U krijgt hiervoor een
zelfstudiepakket en u wordt ingeschreven voor
de eerstvolgende examendatum. De
kosten voor het lesmateriaal en het
examen bedragen €160,-.

Vervolgcursussen
 Bestrijding mollen en
woelratten.
 evt Cursus uitvoeren
gewasbescherming
(licentie 1).

Op al onze producten en diensten zijn onze leveringsvoorwaarden van
toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de K.v.K. in Groningen onder
nummer 41011947. Meer informatie vindt u op www.terranext.nl

Burgemeester J.G. Legroweg 33
9761 TA Eelde
tel.: 050 3682390
fax: 050 3682391

Inschrijfformulier
Cursusnaam

IN BLOKLETTERS EN VOLLEDIG INVULLEN S.V.P.

: Knaagdierbeheersing Agrarische bedrijven

e-mail

: info@terranext.nl

Gegevens cursist

homepage : www.terranext.nl

Licentienummer gewasbescherming:

bank

: 48 05 08 860

(indien u in het bezit bent van het vakbekwaamheidsbewijs uitvoeren gewasbescherming of bedrijfsvoeren gewasbescherming)

Achternaam

:

Tussenvoegsels

:

Voorletter(s)

:

Roepnaam

:

Geslacht

:

Burgerservicenummer

:

Straat + huisnummer

:

Postcode

:

Woonplaats

Telefoonnummer

:

Mobiel nummer :

Geboortedatum

:

Geboortegemeente

:

E-mailadres

:

Beroepsgroep

: veehouderij / akkerbouw / tuinbouw / boomteelt/………………….

V/M

(doorhalen wat niet van toepassing is)

:

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Datum
Handtekening

:
1

:

Factuuradres (alleen invullen indien dit anders is dan bovenstaand adres)
Bedrijfsnaam

:

Contactpersoon

:

Straat+huisnummer

:

Postcode+plaats

:

Telefoonnummer

:

Handtekening werkgever
Bedrijfsstempel

1

1

V/M (doorhalen wat niet van toepassing is)

:
Dit formulier kunt u zonder postzegel, opsturen naar antwoordnummer
1200, 9760 VA EELDE. Of mailen naar info@terranext.nl

Bij ondertekening gaat u akkoord met de leveringsvoorwaarden. Op al onze producten en diensten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn
gedeponeerd bij de K.v.K in Groningen onder nummer 41 01 19 47.

