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Wij kennen u en uw bedrijf!

Integrated Pest management

FD Plaagdierpreventie voelt zich sterk
verbonden met de agrarische sector.
Hierdoor kennen we de agrarische
ondernemer, zijn wensen en de behoeften
die in deze bijzondere branche bestaan.
Onze medewerkers zijn doordrongen
van de voorschriften op het gebied van
bedrijfshygiëne en de vele overige vereisten
die gesteld worden aan deze belangrijke
bedrijfstak. Dat praat een stuk makkelijker!

We verzorgen (desnoods) de plaagdierbestrijding
voor deze sectoren maar liever nog voorkomen
wij problemen door plaagdierpreventie. Dit
doen wij volgens het IPM (Integrated Pest
Management) systeem. Deze aanpak, waarover
we u graag meer vertellen, richt zich op de
preventie en het weren van plaagdieren. Hierdoor
wordt het bestrijden van plagen overbodig
hetgeen u geld en problemen bespaart. Om de
preventie optimaal uit te voeren brengen wij
standaard, volgens de gesloten overeenkomst,
8 of 12 preventiebezoeken per jaar. Tijdens deze
bezoeken controleren we op de ongewenste
aanwezigheid van plaagdieren en assisteren we u
bij het doorlopend voorkomen van overlast.

Wij zijn de professionele partner voor
agrarische ondernemers.
Met name in de veesectoren:
• Rundvee
• varkens, zowel zeugen als vleesvarkens
• geiten
• pluimvee.
Natuurlijk is FD Plaagdierpreventie u
ook graag van dienst indien u andere
diersoorten houdt.

Plaagdier Beheersplan (PBP)
FD Plaagdierpreventie werkt met u samen via
het steeds weer op maat gemaakte Plaagdier
Beheersplan (PBP): Gebaseerd op de plattegrond
van uw bedrijf stellen we een strategisch plan op.
Ook doen we suggesties om uw bedrijfsgebouwen
en terreinen minder aantrekkelijk te maken voor
plaagdieren. Vervolgens controleren wij uw
bedrijf (minstens) elke 6 weken en passen we het
PBP desnoods aan. Mochten er onverhoopt toch
plaagdieren ontdekt worden dan kunnen we
snel ingrijpen. Alle bezoeken en werkzaamheden
worden nauwkeurig voor u geregistreerd in uw
logboek.
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Natuurlijk wilt u een Plaagdier BeheersPlan van
FD Plaagdierpreventie, want:
•	U krijgt eerst een ‘nulmeting’ waarbij wij uw
bedrijf volledig in kaart brengen
•	wij doen meer dan het plaatsen van lokaas:
U krijgt advies over de meest ‘plaagdieronvriendelijke’ werkwijze voor uw bedrijf
•	wij bezoeken u gegarandeerd om de 6 weken,
u hoeft ons hier niet voor te bellen
• gebruik van het PBP bespaart u tijd en kosten
• wij kennen de agrarische sector als geen ander
•	alle preventie- en bestrijdings-werkzaamheden
worden vastgelegd in uw logboek
• u ziet snel resultaat.

Bestrijding
Voorkomen is beter dan bestrijden maar
helaas kan ook uw bedrijf overlast krijgen van
knaagdieren, vliegen en mollen.
FD Plaagdierpreventie gebruikt dan de
modernste en meest milieuvriendelijke
methoden om u en uw vee zo snel mogelijk van
deze ongewenste bezoekers te verlossen:

Knaagdieren
Knaagdieren zoals muizen en ratten veroorzaken in korte tijd aanzienlijke schade aan uw
bedrijf en voorraden. Daarnaast brengt de aanwezigheid van deze dieren grote gezondheidsrisico’s met zich mee. FD Plaagdierpreventie is
de expert in het weren van deze plaagdieren.

Vliegen
Naast onrust, overlast en irritatie in en rond
uw bedrijf, verspreiden en veroorzaken
vliegen ook ziektes, zowel onder dieren als
mensen. Hierdoor lijdt u, niet alleen financieel,
vermijdbare schade. Vliegenoverlast kan
effectief en efficiënt beperkt worden door
FD Plaagdierpreventie. Wij bestrijden de
vliegenlarven (maden) namelijk al voordat
ze zich tot vliegen ontwikkelen door onze
mestputbehandeling.

Mollen
Deze onzichtbare gravers veroorzaken helaas
veel schade. Bijvoorbeeld door het verspreiden
van zand in uw kuilgras, of in uw net ingezaaide
akkers die daardoor onvoldoende opbrengst
geven. Uw vee kan zelfs blessures oplopen
wanneer dieren in een gang stappen.
Tactisch en op het juiste moment geplaatste
mollenklemmen bieden de oplossing.

Voorkomen

is beter dan bestrijden...
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FD Plaagdierpreventie werkt conform
de laatste kwaliteitseisen van:
• Foqus
• IKB Pluimvee
• IKB Varken.

FD Plaagdierpreventie is de ideale partner voor u en uw bedrijf omdat we:
•	Tientallen jaren ervaring hebben in preventie
en bestrijding van plaagdieren
• net als u oog voor het milieu hebben
•	gecertificeerd zijn volgens het KAD-Keurmerk
•	Integrated Pest Management (IPM) als het
uitgangspunt nemen voor al onze
bedrijfsactiviteiten
•	de oorzaken van plaagdierproblemen vinden
en ze vervolgens oplossen
•	zorgen dat u altijd dezelfde bestrijder op
bezoek krijgt
Het doel van het KAD-Keurmerk is de verhoging
van de kwaliteit in de plaagdierbranche. U heeft
daardoor de garantie dat FD Plaagdierpreventie
optimaal werkt. Uw voordelen hiervan:
• 	Door aandacht voor preventie voorkomt
u hinder, overlast en schade, nu en in de
toekomst: een duurzame invulling van uw
plaagdierbeheersing

• een jong en enthousiast team zijn
•	rechtstreeks en 24 uur per dag voor u
bereikbaar zijn
• altijd met de nieuwste technieken werken
• altijd volgens de laatste richtlijnen werken
•	gespecialiseerd zijn in de bestrijding van
zwarte ratten in de agrarische sector
•	gespecialiseerd zijn in vliegenbestrijding voor
de agrarische sector
•	ook bouwkundige adviezen geven op het
gebied van plaagdierpreventie.
• 	door toepassing van preventieve maatregelen
hoeven minder biociden gebruikt te worden,
dus: minder milieubelasting en lagere kosten
• 	preventie voorkomt de toename van het aantal
dieren, en voorkomt dus het onnodig doden
van plaagdieren
• 	het KAD-Keurmerk is opgenomen in
de ‘Maatlat Duurzame Veehouderij’.
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