The Experts in Pest Control

Varkenshouderij Wim Pluk in Boekel
“De biologische vliegenbestrijding van Rentokil Agro bevalt
ons al 10 jaar hartstikke goed.”
De varkenshouderij van Wim Pluk in Boekel mag gerekend worden
tot een van de grootste in de regio. Hij houdt 11.000 vleesvarkens en
heeft daarnaast ook nog 1.600 zeugen. De varkens worden gehouden
in een stallen van in totaal 2,5 hectare. Daarvan is er een 135 meter
lang en 45 meter breed en heeft twee verdiepingen.

Wensen van de klant
“Voordat we tien jaar geleden overgingen op de biologische vliegenbestrijding, gebruikten we madendood” vertelt de heer Wim Pluk,
varkenshouder uit Boekel. “We waren al een tijdje op zoek naar een
alternatief tot onze servicemedewerker van Rentokil ons wees op de
biologische vliegenbestrijding. En dat bevalt ons nog steeds hartstikke
goed.”

“De biologische
vliegenbestrijding
met de kokers van
Rentokil Agro zijn
heel handig.”

De oplossing van Rentokil
“De biologische vliegenbestrijding wordt geleverd in kokers. Daarin zit
de natuurlijke vijand van de vlieg; de roofvlieg,” legt de heer Pluk uit.
“Die kokers zijn heel handig. De Rentokil Agro adviseur berekent
hoeveel kokers er nodig zijn. Dat is per stal weer anders. In het begin is
het iets meer werk, maar daarna ben je maar 4 keer per jaar een uur of
3 bezig met het ophangen van de kokers. In het begin is het
intensiever, omdat de populatie roofvliegen moet worden
opgebouwd. Ook de muizen en ratten worden door Rentokil Agro
geweerd en bestreden, indien nodig. Uit ervaring weet ik dat als je de
bestrijding zelf doet, je vaak te laat bent. Het is belangrijk dat iemand
op vaste tijden zich ermee bezig houdt. Daarbij geeft de Rentokil Agro
servicemedewerker handige tips, zoals het schoonhouden van je erf.”

Voordelen voor de klant
“Voor het IKB certificaat moeten we een goed bestrijdingsplan hebben.
Als we tijdens de audit aangeven dat Rentokil de ongediertebestrijding
doet, dan is dat gelijk dik in orde.” De heer Pluk gaat enthousiast
verder “Binnen ons bedrijf is de ongediertebestrijding een belangrijk
onderdeel. Naast de biologische vliegenbestrijding verzorgt Rentokil
Agro ook de knaagdierbestrijding. Medewerkers die al jaren bij ons
werken, hebben nog nooit een muis gezien. Dat is een mooi
compliment. Toen we nog geen ongediertebestrijder hadden, werd er
nog wel eens door muizen aan bedrading geknaagd. Nu gebeurt dat
niet meer.”

Biologische vliegenbestrijdingskokers
worden in de stallen opgehangen.

Heeft u een probleem
met ongedierte of wilt u
voorkomen dat u
problemen met
ongedierte krijgt?
Op onze website is veel
nuttige informatie te
vinden.
www.rentokil.com/nl/agro
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