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Een goed uitgevoerd Pest Control Plan werkt met minder biocide en draagt bij aan het 
terugdringen van antibiotica!

Plaagdieren veroorzaken namelijk meer dan alleen zichtbare schade bij ondernemingen.
De meest overlastgevende plaagdieren zijn insecten (vliegen) en knaagdieren (ratten en muizen). 

Overlast die het meeste voorkomt is: 

 Knaagschade 

 Bevuiling van voedsel 

 Graverijen en verzakkingen op het bedrijfsterrein 

 Overdracht van ziekten 

Hygiëne op agrarische bedrijven is van het grootste belang. Ondernemers zijn zich er steeds meer van bewust dat het optimale 
bedrijfsresultaat niet of onvoldoende haalbaar is als de hygiëne op het bedrijf te wensen overlaat. Een maatregel die vaak wordt 
genomen is het creëren van een hygiënesluis, al dan niet met doucheruimte. Dit is een goede maatregel maar niet voldoende: als 
een bedrijf overlast heeft van ongenode gasten zoals plaagdieren, is het niet afdoende besmetting tegen te gaan door uitsluitend 
bezoekers te laten douchen. De meeste verspreiding vindt namelijk plaats door de aanwezige plaagdieren op het bedrijfsterrein. 
Een goed uitgevoerd Pest Control Plan is daardoor een must.

Agro Pest Control (APC) is een professioneel plaagdierbestrijdingsbedrijf dat gelooft in een verantwoorde bestrijding.
We werken uitsluitend met topproducten en met gediplomeerde specialisten. Een bestrijdingsplan wordt, voor u als klant, 
altijd op maat gemaakt én uitgevoerd. Wij geloven in totaalontzorging waarbij we het gehele proces uit handen nemen. 
Alleen dan kunnen wij borgen dat we een agrarisch bedrijf zonder biocide ongediertevrij kunnen maken én houden.   

APC Digitaal

Digitaliseren is de toekomst! APC heeft een systeem ontwikkeld om alle informatie omtrent uw bestrijding online beschikbaar 
te stellen. Alles is zichtbaar in één overzicht, zoals het bestrijdingsplan, het logboek en de bevindingen. Daarnaast hebben we 
barcodescanning; elke lokdoos wordt voorzien van een unieke barcode en tijdens elke controle worden de lokdozen gescand 
en zijn de resultaten direct online beschikbaar. Zo heeft u altijd een actueel en compleet overzicht.



Ongedierte bestrijden zonder biocide, dat werkt!

APC slaagt erin om met 90% minder biocide hetzelfde resultaat te behalen. Dit is uniek in de veehouderij! Het doel is uiteraard om 
helemaal zonder biocide een agrarisch bedrijf ongediertevrij te kunnen maken én houden. 
De afgelopen decennia is de productie van voedsel enorm veranderd. Bij groenteteelt en glastuinbouw werden vroeger 
noodgedwongen veel biociden gebruikt. Dit gebruik is nu bijna volledig teruggebracht. APC gelooft erin dat dit ook mogelijk is in 
de veehouderij. Wij maken zo veel mogelijk gebruik van biologische producten. Zo zetten we nu sinds 21 jaar roofvliegen uit ter 
bestrijding van larven in varkensstallen, met verbluffend resultaat. 

Tegenwoordig maken we gebruik van een breed scala aan biologische bestrijdingstechnieken:

 Roofvliegen 

 Sluipwespen 

 Roofmijten 

 Feromoonvallen

Door de ontwikkeling die biologische bestrijding heeft doorgemaakt, kunnen we nu biologische service verlenen op alle agrarische 
ondernemingen.

Verantwoorde bestrijding is complex maar zeker haalbaar

We zien na de invoering van de nieuwe wetgeving “Buitengebruik Rodenticiden” en door het inzetten van natuurlijke vijanden bij 
de vliegenbestrijding, dat we een biocidereductie van 90% behalen met gelijkblijvend resultaat. Dit vergt echter veel specialisti-
sche kennis. Hier is ons trainingsprogramma dan ook op afgestemd.

De ondernemer wordt ontzorgd

Onze bestrijdingstechnicus voert het volledige plan uit en houdt de regie. Dit is noodzakelijk om het uiteindelijke doel te behalen en 
een garantie te kunnen bieden aan onze klanten. Ons plan van aanpak vergt veel discipline en kennis van de sector, wetgeving, de 
markt en de plaagdieren. We hebben hiervoor een interne opleiding omdat de regulier aangeboden trainingen niet toereikend zijn 
voor onze doeleinden. Met eigen testbedrijven blijven we innovatief werken aan nog betere en veiligere bestrijdingsmethoden.

Samen met onze klanten dragen we bij aan een betere en verantwoorde voedselproductie



APC hygiënekast
Hygiëne is topprioriteit bij APC

Wij plaatsen bij uw bedrijf een volledige hygiënekast voor onze bestrijder.

•	 Goede	passende	kleding	voor	bestrijder
•	 Schone	laarzen
•	 Handschoenen
•	 Bestrijdingsmiddelen	veilig	en	verantwoord	opgeslagen
•	 Geen	kruisbesmetting

Wij komen schoon aan en vertrekken schoon naar een collega-ondernemer.

WAARBORGEN
Omdat we de kwaliteit van onze dienstverlening willen waarborgen beschikt APC over keurmerken en registraties. 
Hieronder vindt u de belangrijkste:

KPMB

APC beschikt over het Keur-
merk Plaagdiermanagement 
van	de	Stichting	Keurmerk	
Plaagdiermanagement 
Bedrijven (KPMB). Bedrijven 
met dit keurmerk werken 
op basis van systeem-
voorschriften, maken dit 
aantoonbaar én laten dit 
toetsen door een erkende 
certificerende instantie.

KPMB IPM  
Rattenbeheering

Naast het algemene Keur-
merk Plaagdiermanagement 
beschikt Agro Pest Control 
ook over het certificaat 
KPMB IPM Rattenbeheer-
sing. Hiermee voldoet APC 
aan de eisen zoals gesteld 
in het certificatieschema 
‘Rattenbeheersing om ge-
bouwen en voedselopslag-
plaatsen’	van	de	Stichting	
Keurmerk Plaagdierma-
nagement Bedrijven, versie 
3.0’.

NEN 4400-1

De norm NEN 4400-1 bevat 
eisen voor bedrijven die 
personeel ter beschikking 
stellen. Er wordt getoetst 
of deze bedrijven voldoen 
aan alle verplichtingen die 
voortvloeien uit het ter be-
schikking stellen van arbeid.

IKB PSB

APC	is	IKB	PSB	geregis-
treerd. IKB is een kwaliteits-
beheersingssysteem in de 
Nederlandse vee-, vlees-, 
en eiersector waarmee men 
de kwaliteit van produceren 
van producten van dier-
lijke oorsprong borgt. De 
toevoeging	PSB	staat	voor	
Pluimvee	Service	Bedrijven	
waarmee de kwaliteit van 
de dienstverlening, het 
handhaven van de regels 
in de arbeidstijdenwet en 
de hygiëne in pluimveestal-
len en diergezondheidszorg 
gewaarborgd worden.



Binnen 4 weken meer dan 1.000.000 vliegen

Zichtbare vliegen zijn slechts 15% van de totale populatie. De overige 85% bevindt zich als eitje, made of pop in bijvoorbeeld de 
mestput of voerresten. Als er pas begonnen wordt met het bestrijden wanneer er al veel vliegen zijn is het te laat! Daarom is het 
noodzakelijk om op tijd te beginnen met het bestrijden van maden; zo wordt grote overlast van vliegen voorkomen én bespaart u 
de kosten van de gangbare vliegenbestrijding.

Problemen veroorzaakt door vliegen:

 Ziekteverspreiding, onder andere Mastitis, Streptokokken, (Zomer)wrang en Salmonella

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

 Vliegen op voer veroorzaken een slechtere opname van het voer

 Bevuilen van product en materialen

MADO-Service
Vliegenoverlast	aanpakken	bij	de	bron;	dat	is	in	een	notendop	wat	de	MADO-Service	van	APC	doet.	Zowel	bij	aanwezige	
overlast als preventief is dit dé oplossing. Door de doelmatige en deskundige toepassing worden grote problemen 
voorkomen. De goede dosering en de aanpak van het complete bedrijf zorgen voor de juiste werking. Door de vakkundige 
aanpak van onze specialisten bespaart u tijd en bent u verzekerd van een goed resultaat.

VLIEGENBESTRIJDING



BIOLOGISCHE
BESTRIJDING

Vliegenoverlast op natuurlijke wijze effectief bestrijden

Met biologische middelen worden vliegende en kruipende insecten bestreden 
zonder gebruik te maken van giftige bestanddelen. Veilig voor mens en dier; 
maar toch net zo effectief!

In de agrarische sector gelden voor het gebruik van chemische middelen steeds 
strengere regels. Vaak vormen middelen die plagen bestrijden risico’s voor 
gebruikers, dieren en het milieu. Met roofvliegen, sluipwespen en mijten kunt u 
vliegenoverlast op natuurlijke wijze effectief bestrijden!

De biologische vliegenbestrijding kan in alle sectoren worden toegepast.

Levenscyclus van de vlieg

4. Volwassen vlieg
 De volwassen vlieg (die je ziet vliegen) is 15% van de totale populatie. 85% 
bevindt zich nog als eitje, made of pop in bijvoorbeeld de mestput.

2. Maden
De made (of larve) verliest 2 keer haar huid. Na 3-4 
dagen kunnen de maden volledig volgroeid zijn.

1. Eitjes
 De eitjes van de vlieg worden op warme, vochtige en voedselrijke plaatsen (zoals mest 
en voerresten) gelegd. Reeds enkele uren later komen er kleine, witte maden uit.

3. Pop
 De made is veranderd 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.

Voordelen biologische 
vliegenbestrijding:

 100% natuurlijk

 Veilig voor mens, dier en milieu

 Geen giftige stoffen 

  Duurzaam

  Geen resistentie

  Eenvoudig in gebruik
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TerrAppi® roofmijten eten vliegeneieren en de jonge larven waardoor de 
vliegenpopulatie op een natuurlijke manier onder controle wordt gehouden. TerrAppi® 
roofmijten functioneren perfect in droge of vochtige mest en daar waar stro wordt 
gebruikt in de omgeving van boerderijdieren en paarden. TerrAppi® is veilig voor de 
gezondheid van mens, dier en milieu.

Wat is TerrAppi®?
TerrAppi® (Macrocheles sp) heeft een voorkeur voor:
•	 Eieren en larven van de huisvlieg (M. domestica)
•	 Eieren en larven van de paardenvlieg (H. irritans)
•	 Eieren van diverse diptera (vliegen en muggen)

TerrAppi® is een roofmijt die van nature voorkomt in verschillende soorten aarde, 
compost en mest en leeft in de toplaag van de grond, tussen 2 en 40 mm diep. TerrAppi® 
kan 2 tot 4 weken overleven zonder prooi, zijn levenscyclus neemt ongeveer 12 dagen in 
beslag. TerrAppi® kan worden gecombineerd met andere biologische vliegenbestrijders.

TerrAppi® zijn snel 
ontwikkelende roofmijten

die effectief reageren op een 
groeiende vliegenplaag

MS	Killerfly	bevat	poppen	van	de	speciale	roofvlieg;	Ophyra	Aennescens.	De	roofvlieg	wordt	gekweekt	in	een	
laboratorium en is daarom gegarandeerd vrij van alle ziekten. Het product kan daarom zonder enig risico gebruikt worden.

Hoe werkt het?
•	 De doos waarin de poppen zich bevinden, dient te worden opgehangen in 
 afdelingen met drijfmestkelders
•	 De roofvliegen verlaten de doos 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 huisvlieg leeg  

Om een gezonde populatie van roofvliegen op te bouwen of in stand te houden, 
zijn meerdere behandelingen per jaar nodig.

APC heeft het volgende in het assortiment:

Sluipwespen	Muscidifurax	spp.	bevat	poppen	van	de	sluipwesp.	Muscidifurax	spp.	maakt	het	
mogelijk om op droge- of stromestsystemen het vliegenprobleem op te lossen.

Hoe werkt het? 
•		 De sluipwespen ontwikkelen zich uit de poppen en na een paar dagen gaan ze op jacht naar
 vliegenpoppen waar ze hun eitjes in leggen
•		 De larven van de sluipwesten 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.
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POP: SLUIPWESPEN

MADEN: ROOFVLIEGEN

EITJES: TERRAPPI® - DE	ROOFMIJT	DIE	VLIEGENEIEREN	EET



Chameleon 1x2 Discretion

De Chameleon 1x2 Discretion is een discreet en slanke 
vliegenvanger voor aan de wand (vrijstaande beugel 
beschikbaar). Een attractief paneel schermt de lijmplaat af, 
waardoor gevangen vliegende insecten niet zichtbaar zijn 
op de lijmplaat. Dit maakt de unit uitermate geschikt voor 
openbare ruimtes waar veel publiek komt. Uitgerust met 
2 krachtige Quantum PestWest tubes voorzien van DuPont 
Teflon,	shatterproof	coating	en	een	standaard	zwarte	
lijmplaat.

Vangbereik: 70 m2

Insectron 200 & 400

Insectron-modellen hebben standaard twee shatterproof UV-A lampen. 
Deze kunnen ook, indien nodig, gemakkelijk vervangen worden door 
groene lampen of combinatie hiervan. Alle Insectron-apparaten bieden 
standaard IP54-bescherming tegen (spat)water en stof.

Model 200: 	 Wand	(extra	reflector	zorgt	voor	meer	weerkaatsing)	
 of vrijhangend (Ceiling Mount)
Model 400: Vrijhangend (Ceiling Mount)
Vangstmethode:		Glueboard	(G)	of	Elektrocutie	(E)
Vangbereik:  200 m2 of 400 m2

Insectron is een gecertificeerd ATEX model met IP65bescherming.

Chameleon Uplight

Een aantrekkelijk, als wandmodel uitgevoerd toestel, dat 
speciaal ontworpen is voor ruimten waar de vliegende  
insecten discreet gevangen dienen te worden, zoals bijvoor-
beeld in restaurants en andere openbare gelegenheden. De 
vliegenvanger is vormgegeven als indirecte wandverlich-
ting. De grote lijmplank en de lampbuis zijn onzichtbaar ver-
werkt. De lamp wordt uitgevoerd met één 15 watt Quantum 
BL	UVA	lampbuis	met	Teflon®	G	coating	en	lijmplank.	Op	de	
lijmplank worden zelfs de kleinste insecten afgevangen. De 
opvangbak kan zonder gereedschap geopend worden.

Vangbereik: 40 m2

4 VOLWASSEN VLIEG: VLIEGENLAMPEN



De rode bloedluis veroorzaakt veel 
overlast op pluimveebedrijven in 
Nederland. Bedrijven die last hebben 
van de bloedluis rapporteren enorme 
dierenwelzijnproblemen. De bloedluis 
veroorzaakt stress, bloedarmoede, 
verminderde weerstand, pikkerij en sterfte 
bij gezonde dieren.

Bio Enemies®

Bio Enemies® bevat een zeer effectieve roofmijtsoort. Een natuurlijke vijand van 
de bloedluis. Bio Enemies® spoort in de pluimveestal de bloedluis op en doodt 
deze vrijwel onmiddellijk. De bestaande overlast van bloedluizen wordt zo op 
een biologische en veilige wijze bestreden. Een uniek product dat een belangrijke 
bijdrage vormt aan de duurzame productie in de pluimveesector.

De werkwijze
Agro Pest Control analyseert samen met de ondernemer de overlast. 
Daaruit vloeit een plan van aanpak met een inzetschema dat aansluit op de 
specifieke bedrijfssituatie. Agro Pest Control volgt het proces en begeleidt de 
pluimveehouder waar nodig.

De praktijk
Bio Enemies® is jarenlang intensief in de praktijk getest en is ongevoelig voor o.a. 
luchtvochtigheid-	en	temperatuurschommelingen	in	de	pluimveestal.	Gedegen	
onderzoek toonde aan dat Bio Enemies® een veilige oplossing biedt en geen enkel 
gevaar oplevert voor mens én dier.

Duurzaam
Het gebruik van dit product sluit perfect aan bij vraagstukken zoals kwaliteit, 
voedselveiligheid, milieu en dierziektebestrijding. Het duurzaam en verantwoord 
beheersen van de bloedluis is nu realiteit. Dat is precies wat Agro Pest Control 
de pluimveesector wil bieden; het leveren van een oplossing die betrouwbaar, 
effectief en van hoge kwaliteit is.

De voordelen van
Bio Enemies op een rij:

  Biologische bestrijdingsmethode

  Een veilige en effectieve   

 oplossing

  Geen gevaar voor de    

 gezondheid van mens en dier

  Vormt een duurzame bijdrage   

 aan de productie in de    

 pluimveesector

BLOEDLUISBESTRIJDING



Enkele problemen veroorzaakt door plaagdieren:

 Overdracht van ziektes, zoals Salmonella, vogelpest, mond- en   

 klauwzeer, coccidiose, lintwormen, overige wormen etc.

 Onrust en daardoor productieverlies bij dieren

 Schade aan leidingen, elektriciteit etc.

KNAAGDIERBESTRIJDING

Voorkom problemen

Als eigenaar van een agrarisch bedrijf weet u hoe belangrijk een goede hygiëne binnen uw bedrijf is. Overlast van plaagdieren kan 
bovendien grote financiële schade veroorzaken. Plaagdieren zoals vliegen, muizen en ratten verspreiden ziektekiemen, veroor-
zaken knaagschade en bevuilen voedselproducten. Op tijd een bestrijdingsplan opstellen zodat plaagdieren preventief geweerd 
worden, is daarom belangrijk en bespaart u een hoop ellende.



Bestrijdingsplan
Met een goed bestrijdingsplan kan overlast door ratten 
en muizen voorkomen worden.

De volgende elementen spelen een  
cruciale rol in de bestrijding:

 Hygiëne: Hoe schoner de omgeving,  
 des te kleiner de overlevingskansen  
 voor ongedierte.
 Weringsmaatregelen: het dichten van  
 gaten en kieren.
 Bestrijdingsplan: met een goed 
 bestrijdingsplan wordt overlast onder  
 controle gehouden

De oplossing? 

Kies voor APC. Wij ontzorgen u compleet! Wij staan voor u klaar en u bent 
verzekerd van een professionele en consequente aanpak. U kunt zich volledig 
richten op uw eigen werkzaamheden en u bespaart waardevolle tijd, zonder dat 
u zich zorgen hoeft te maken.

APC Digitaal
Digitaliseren is de toekomst! APC heeft een systeem ontwikkeld om alle 
informatie omtrent uw bestrijding online beschikbaar te stellen. Alles is zichtbaar 
in één overzicht, zoals het bestrijdingsplan, het logboek, de bevindingen, etc. 

Daarnaast beginnen we met barcodescanning. Elke lokdoos wordt voorzien van 
een unieke barcode. Tijdens elke controle worden de lokdozen gescand en zijn 
de resultaten direct online beschikbaar. Zo heeft u altijd een actueel en compleet 
overzicht.

Waarom APC?

 Totaalpakket

 Volledig gecertificeerd

 Biologische bestrijding

 Gespecialiseerd in de 

 agrarische sector

  Medewerkers met een 

 agrarische achtergrond

  All inclusive contract

  Flexibiliteit

  Digitale registratie

De werkwijze van APC
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OPSTELLEN	VAN	EEN	PERSOONLIJK	BESTRIJDINGSPLAN

OPVOLGEN VAN	BESTRIJDINGSPLAN

CONTROLEREN,	REGISTREREN	EN	BIJSTUREN



Volledige ontzorging door APC
Met dit pakket wordt u volledig ontzorgd. APC regelt alles voor u en u 
heeft	gegarandeerd	resultaat.	Geen	overlast	van	knaagdieren	en	vliegen	
meer op uw bedrijf. Wij staan voor u klaar en u bent verzekerd van een 
professionele en consequente aanpak. U kunt zich volledig richten op uw 
eigen werkzaamheden en u bespaart waardevolle tijd, zonder dat u zich 
zorgen hoeft te maken.

APC

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

Total Care:

 Vliegenbestrijding

 MADO-Service

  Knaagdierbestrijding

  Uitgevoerd door gecertificeerde  

 bestrijdingstechnici

 Aanpak volledig op maat

 Reductie in biociden


