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Joan Rooijakkers
Joan Rooijakkers is sinds 1996 
actief als plaagdierbeheerser. 
Van 1997 t/m 2004 heeft hij 
uitgebreid onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheden van 
biologische bestrijding op een 
melkveebedrijf. Inmiddels werkt 
Joan als commercieel directeur bij 
APC elke dag aan zijn visie: het 
op een natuurlijke wijze weren en 
beheersen van plaagdieren op een 
agrarisch bedrijf. Om deze aanpak 
vorm te geven werkt APC met drie 
eigen testbedrijven, voor iedere 
diersector één. Want Joan is ervan 
overtuigd dat plaagdierbeheersing 
ook zonder biocide werkt. Deze 
visie sluit naadloos aan op de 
missie van APC om veehouders 
volledig te ontzorgen door het 
aanbieden van verantwoorde 
plaagdierbeheersing. 

Over APC
APC is een professioneel plaagdierbestrijdingsbedrijf specifiek voor de 
agrarische ondernemer. Wij werken uitsluitend met de allerbeste producten en 
gediplomeerde specialisten. Bij APC geniet u van veel expertise door ruim 24 
jaar ervaring in uiteenlopende bestrijdingsmethodieken bij agrarische bedrijven. 
Samen met u maken we een bestrijdingsplan op maat, waarna wij deze 
professioneel voor u uitvoeren.

De bedrijfsvoering van APC is heel duidelijk: 

De veehouder ontzorgen Zij hebben het immers druk genoeg. APC neemt de complete plaagdierbeheersing van de veehouder 
over zodat zij zorgeloos hun werk kunnen doen. 

Financiële zekerheid Voor een vast bedrag per jaar voert een gecertificeerde bestrijdingstechnicus het complete plan uit.
Hygiënisch werken Door middel van lockers met eigen materialen en kleding voorkomen wij dat we ziektes 

overbrengen van bedrijf op bedrijf. 
Duurzaam Wij zijn ervan overtuigd dat plaagdierbeheersing ook zonder biocide kan. Hiervoor is een hele   

consequente en preventieve aanpak nodig. Hygiënisch werken is daarbij van groot belang. 
Digitale service Met het online logboek en de digitale lokdoosregistratie hebt u als veehouder te allen tijde inzicht in 

de actuele stand van zaken op uw bedrijf. 

Bij APC bent u dus verzekerd van een verantwoorde plaagdierbeheersing zonder zorgen voor een vaste prijs per jaar. 



Toekomstvisie: 
Een compleet biologisch beheersingsplan voor het weren en beheersen van ongedierte

op en rond agrarische bedrijfsgebouwen.  

Bij APC zijn wij ervan overtuigd dat plaagdierbeheersing ook zonder biocide kan. Met deze visie werken wij aan een geheel 
vernieuwd beheersingsplan voor 2025. Hiermee willen wij een agrarisch bedrijf zo onaantrekkelijk mogelijk maken voor plaagdieren 
zoals vliegen, ratten en muizen en tevens de biodiversiteit op uw bedrijf verbeteren. Op drie testbedrijven zijn wij daarom bezig met 

een plan van de toekomst. In dit plan werken we met drie barrières die plaagdieren ieder op een unieke manier weren. 

Barrière A
Natuurlijke wering

De eerste barrière is het aantrek-
ken van natuurlijke vijanden. Dit 
gebeurt in de buitenste rand rond 
het erf en staat in het teken van 
het aantrekken van roofdieren 
zoals uilen (kerkuil en steenuil), 
torenvalken, zwaluwen en sper-
wers. Door het ophangen van 
nestkasten en het plaatsen van 
knotwilgen, elzen en berken biedt 
u deze vogels een overzichtelijke 
plek om te jagen. Door het maaien 
van slootkanten rondom het erf 
beperkt u de verblijf- en voedsel-
vindplaatsen van plaagdieren.

• Eén zwaluw eet tot wel 
vijftigduizend vliegen, muggen 
en andere insecten per week

• Eén uil kan in één jaar maar 
liefst tweeduizend ratten 
vangen en aan haar uilskuikens 
voeren.

Barrière B
Geur

De tweede barrière is het 
onaantrekkelijk maken van een 
erf op basis van geur. Knaagdieren 
vertrouwen namelijk heel sterk op 
geur. Dit creëren wij door middel 
van beplanting en het plaatsen van 
geurpaaltjes. Er zijn ook tientallen 
inheemse planten die plaagdieren 
weren, ook wanneer zij niet in 
bloei staan.

Barrière C 
Overige maatregelen

Binnen de laatste barrière vallen alle 
zaken voor het vangen of weren 
van plaagdieren die toch in de buurt 
van of zelfs in de stal zijn gekomen:

• We adviseren gemalen oester 
en mosselschelpen rondom de 
stallen. Ratten en muizen lopen 
hier niet graag overheen.

• Het plaatsen van lokdozen 
met een rattenklem of lokstof 
rondom het bedrijf. Dit kan ook 
in combinatie met biologische 
bestrijdingsmiddelen.

• Het ophangen van vliegenvallen 
in en rond het bedrijf.

• Het plaatsen van elektrische 
vliegenlampen in de stal.

• Het uitzetten van natuurlijke 
vijanden van de Organic Fly 
Control productlijn. Deze roofin-
secten bestrijden ieder een an-
der stadia van de vlieg. Ze zijn 
lichtschuw en vormen daardoor 
zelf geen overlast.

We maken gebruik van slecht zicht, 
tast (gevoelige pootjes) en reuk-
vermogen van muizen en ratten.



Voorbeelden van overlast:

• Ziekteverspreiding: onder 
andere Mastitis, Streptokokken 
en Salmonella

• Stress en onrust bij dieren, met 
als gevolg een verminderde 
productie en een slechtere 
voederconversie

• Verlaagde voeropname doordat 
vliegen voer bevuilen

• Bevuilen van product en 
materialen

Biologische vliegenbestrijding vraagt om een preventieve en gestructureerde aanpak, wij noemen het daarom liever 
vliegenbeheersing. Zoals u wellicht weet zijn volwassen vliegen slechts 15% van de totale vliegenpopulatie. De overige 85% 
bevindt zich als eitje, made of pop in bijvoorbeeld de mestput of voerresten. Daarom is het van groot belang tijdig te beginnen 
met een vliegenbeheersingsplan. Het is namelijk ons doel om overlast te voorkomen.

Onze Organic Fly Control producten pakken ieder op een eigen manier een levensstadia van de vlieg aan. Op deze manier krijgen 
eitjes, maden en poppen geen kans zich te ontwikkelen tot vlieg. Hoe dit in zijn werk gaat? 

Organic Fly Control - Pred fly
De made (of larve) van een vlieg verliest 2 keer haar huid. Na 3 á 4 dagen kunnen 
maden volledig volgroeid zijn. Dit stadium van de vlieg pakken wij aan door het 
regelmatig uitzetten van kokers met poppen van speciale roofvliegen. De koker 
waarin de poppen zich bevinden, wordt opgehangen of uitgezet in een open stal of 
in afdelingen met drijfmestkelders. De roofvliegen verlaten de koker en zullen zich 
nestelen in de drijfmestkelder; de roofvlieg is namelijk lichtschuw. Na enige tijd zal 
de larve uit het in de mest gelegde ei komen. Wanneer de larve sterk genoeg is, 
zuigt zij de larven van de kamervlieg leeg. 

Organic Fly Control - Pred Mite
De eitjes van de vlieg worden op warme, vochtige en voedselrijke plaatsen (zoals 
mest en voerresten) gelegd. Slechts enkele uren later komen er al kleine witte 
maden uit. Door het regelmatig uitzetten van roofmijten worden de vliegeneieren 
en jonge larven van vliegen op een natuurlijke manier onder controle gehouden. 
Roofmijten functioneren perfect in zowel droge als vochtige mest en daar waar stro 
wordt gebruikt.
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NEMA-Control
Een grote hoeveelheid microscopische kleine aaltjes 
worden met een speciale pomp op een vrachtwagen 
in de mestkelders verspreid. Op deze manier kun-
nen we op een doelmatige en verantwoorde wijze 
maden bestrijden. Zodra de overlast beheersbaar is, 
stappen we over naar het biologische programma 
van APC.

MADO-Control
Met MADO-Control zijn wij in staat snel en altijd 
met de juist dosering madendood aan te brengen in 
uw mestput. Door de vakkundige aanpak van onze 
specialisten bespaart u tijd en bent u verzekerd van 
een goed resultaat.

APC biedt extra service bij overlast
Het opstarten van biologische vliegenbeheersing is enkel mogelijk zodra de vliegenpopulatie op het bedrijf onder controle 
is. Is er een vliegenprobleem van een groter formaat? APC levert twee diensten om deze problemen aan te pakken:

De bestrijding en beheersing van de volwassen vlieg wordt aangepakt door het 
plaatsen van vliegenlampen en biologische vliegenvangers. Ook de aanwezigheid 
van zwaluwen op uw bedrijf zullen de hoeveelheid volwassen vliegen beperken. 
De volwassen vlieg (de vlieg die wij zien vliegen) is slechts 15% van de totale 
populatie. 85% bevindt zich nog als eitje, made of pop in bijvoorbeeld de mestput.

Organic Fly Control - Wasp
In het derde levensstadium van de vlieg verandert de made in een bruine, 
cilindervormige pop. Hierin ontwikkelt de volwassen vlieg zich. De vlieg kan op 
zijn vroegst 7 dagen nadat het eitje is gelegd uitkomen. De Organic Fly Control 
Wasp (sluipwespen) worden uitgestrooid in de stal. Zodra de wespen zich uit de 
poppen ontwikkelen gaan ze op jacht naar vliegenpoppen om daar hun eitjes 
in leggen. De larven van de sluipwespen vullen zich vervolgens met de inhoud 
van de vliegenpop. Op deze manier wordt de ontwikkeling van nieuwe vliegen 
voorkomen. Uit elke pop komen zes tot tien sluipwespen. De inhoud van deze 
verpakking kan circa 15.000 nakomelingen (sluipwespen) voortbrengen.

Organic Moth Control - Nema
Organic Moth Control Nema bevat aaltjes die parasiteren op larven van insecten, 
zelfs die van motmuggen die niet gevoelig zijn voor madendood. Een voordeel bij 
het gebruik van Organic Moth Control Nema is dat er geen biociden in de mestput 
komen. 
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De voordelen van  
Organic Fly Control

 100% biologisch 
  Een veilige en effectieve  
 oplossing
  Geen gevaar voor de   
 gezondheid van mens en dier
 Geen resistentie
 Eenvoudig in gebruik
 Gegarandeerd resultaat



Bij biologische knaagdierbeheersing is voorkomen uiteraard beter dan genezen. 
Daarom helpen wij u graag bij het opstellen van een goed en gedegen 
beheersingsplan. Dit minimaliseert de kans dat u daadwerkelijk met een 
omvangrijk ongedierteprobleem te maken krijgt. 

• Hygiëneplan: hoe schoner de stallen en de omgeving, des te kleiner de kans 
dat ongedierte kan handhaven op uw bedrijf

• Bestrijdingsplan: cruciaal om overlast onder controle te houden. Het plan 
omvat wering, bestrijding, beheersing en monitoring

• Weringsmaatregelen: het dichten van kieren en gaten en het inzetten van 
werende methoden

Er wordt een plan van aangepak gemaakt waarin de klant wordt onzorgt. Het 
uiteindelijke doel is een 100% organic rodent control uitvoering. Bij aanvang kan er 
in overleg gebruik gemaakt worden van biociden om snel resultaat te behalen.

Organic Rodent Control - Tupo
Organic Rodent Control Tupo is een volledig biologische geurstof welke door de 
intense en dreigende geur ratten en muizen verdrijft. Organic Rodent Control Tupo 
bootst de geur van natuurlijke vijanden na gecombineerd met rook en vuur. Deze 
geur creëert een onveilige en dreigende situatie welke ratten en muizen (die erg op 
hun geur vertrouwen) willen vermijden. De geurstof bevat een grote hoeveelheid 
etherische oliën welke heel langzaam verdampen waardoor het een lange periode 
effectief blijft.  

Deze methode wordt ook succesvol toegepast door onder andere Prorail, de 
Nederlandse Spoorwegen en de Waterschappen. Het inzetten van geur is de beste 
oplossing voor het verdrijven van knaagdieren van uw erf. 

Voorkom overlast  
door knaagdieren:

Als veehouder weet u hoe 
belangrijk een goede hygiëne 
binnen uw bedrijf is. Aanwezige 
knaagdieren houden zich 
echter niet aan uw strikte 
hygiënemaatregelen. Bovendien 
worden knaagdieren vaak in 
verband gebracht met het ontstaan 
van stalbranden. De overlast van 
knaagdieren kan bovendien grote 
financiële schade veroorzaken. 
knaagdieren zoals muizen en 
ratten verspreiden ziektekiemen, 
veroorzaken knaagschade en 
bevuilen voedselproducten. 
Het tijdig opstellen van een 
bestrijdingsplan voor het preventief 
weren van plaagdieren is daarom 
belangrijk en bespaart u veel 
onnodige kosten.



Organic Red Mite Control - Pred Hypo
Organic Red Mite Control Pred Hypo is een veilig en effectief biologisch product 
tegen bloedluizen. De rode bloedluis veroorzaakt stress, bloedarmoede, verminderde 
weerstand, pikkerij en sterfte bij gezonde dieren. Organic Red Mite Control Pred Hypo 
bevat een natuurlijke vijand van de bloedluis en is een zeer effectieve roofmijtsoort. 
De roofmijt spoort de bloedluis op en doodt deze vrijwel onmiddellijk. De overlast 
van bloedluizen wordt zo op een biologische en veilige wijze bestreden.

Keurmerken APC
APC is veelzijdig gecertificeerd en beschikt over meerdere keurmerken die gerelateerd zijn aan het bestrijden van plaagdieren 
zoals: Het Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven (KPMB), het KPMB IPM Rattenbeheersing, het IKB en Skal Bio conrtole. 
Verder beschikken wij ook over een NEN 4400-1 normering. Met onze keurmerken en registraties kunnen wij iedere agrariër 
kwaliteitsgarantie bieden in vliegenbestrijding, knaagdierbestrijding (ratten en muizen), madenbestrijding en bloedluisbestrijding. 

Digitale registratie
Om u nog effectiever van dienst te kunnen zijn, is er een persoonlijk systeem 
ontwikkeld waar uw bestrijdingsplan op maat kunt inzien. Hiermee ziet u in één 
oogopslag alle details van het bestrijdingsplan, het logboek en alle bevindingen. 
Ook bieden wij binnen dit systeem de mogelijkheid van barcodescanning. Wij 
voorzien elke lokdoos van een unieke barcode. Tijdens onze controles worden 
deze lokdozen gescand en zijn de resultaten direct voor u online beschikbaar. 
Hierdoor heeft u altijd inzage in de actuele situatie.

Ieder bedrijf is anders en heeft ook andere problemen. Graag maken wij voor u 
een plan op maat. Uw persoonlijke plan kunt u digitaal inzien in uw persoonlijke 
pagina. Zo kunt u vanuit uw smartphone of computer altijd de actuele status van 
uw plaagdier beheersing volgen. 



APC is trotse partner van HyCare
Daar waar de hygiëne op een bedrijf op orde is, hebben plaagdieren 
minder kans. De aanwezigheid van vliegen en knaagdieren in een stal 
zijn een groot gevaar voor de overdracht van ziektes van dier tot dier. 
Hygiënemaatregelen zoals een hygiënesluis doen weinig af als plaagdieren 
alsnog van bedrijf tot bedrijf en van dier tot dier ziektes overdragen. Een 
goed ongedierte beheersingsplan is daarom van groot belang. 

De bestrijding van plaagdieren vormt daarom een belangrijk onderdeel 
van het  hygiënemanagement systeem HyCare. Het feit dat APC haar 
totaalaanpak kan uitvoeren op alle HyCare bedrijven geeft ons alleen maar 
meer mogelijkheden voor het verfijnen van onze totaalaanpak. Wij zijn dan 
ook een trotse partner in HyCare. 

APC

Rond Deel 12
5531 AH Bladel
0031-(0)497 330 176
info@agropestcontrol.eu
www.agropestcontrol.eu

De voordelen van  
APC

 Gratis eerste bedrijfsbezoek
 Vooraf diepgaand onderzoek 
 Vaste prijs per jaar
 Snel resultaat
 Systematische opvolging
 Complete ontzorging
 Verantwoorde bestrijding 
 methodieken
 Duurzaam en 
 toekomstbestendig


