Ongediertebestrijding bij Melkveebedrijf
Molenaar-Breedveld
Molenaar-Breedveld is een modern melkveebedrijf met
ca. 180 melkkoeien en jongvee. Het bedrijf is opgericht
in 1977 en sinds 2011 gevestigd in Hoeven. Het bedrijf
vindt het belangrijk te voldoen aan de laatste eisen van
dierwelzijn en milieu.

Wensen van de klant
“De uitdaging ligt bij ons bedrijf in het zorgen dat de koeien zo min mogelijk last hebben van vliegen en dan met name bij de melkrobot,” legt de heer Molenaar (Eigenaar
van Melkveebedrijf Molenaar-Breedveld) uit. “Koeien trappen tegen vliegen en als ze
dat doen terwijl ze in de melkrobot staan, kunnen ze de apparatuur kapot trappen. Er
ontstaat dan een file, omdat de volgende koeien in de rij moeten wachten totdat de
melkrobot weer gemaakt is. Niet alleen vliegen zorgen voor overlast, ook ratten en
muizen zijn een probleem.”

De oplossing van Rentokil
“Voor het bestrijden van vliegen hangen er meerdere elektrische vliegenlampen
waaronder bij de melkrobotten en in de kalverenstal”, vertelt de heer Molenaar.
“Daarnaast maken we gebruik van biologische vliegenbestrijding door roofvliegen in
de putten uit te zetten en sluipwespen in het strobed.” De sluipwesp en de roofvlieg
zijn natuurlijke vijanden van de stalvlieg en worden geleverd in kokers. “Op deze
manier gebruik ik minder chemische middelen, wat weer beter is voor het milieu.” De
heer Molenaar vervolgt, “Men denkt dat chemisch bestrijden goedkoper is, maar
uiteindelijk komt het op hetzelfde neer. Het uitzetten is makkelijk, na ontvangst van
de kokers ga ik zelf aan de slag. Het zijn wel werkzaamheden die consequent moeten worden uitgevoerd van maart tot november. Als je dat niet kunt, dan moet je er
niet aan beginnen. Naar de wering en bestrijding van muizen en ratten heb ik geen
omkijken. De vaste Agro servicemedewerker loopt regelmatig zijn ronde en geeft
goede adviezen.”

Voordelen voor de klant
“Ik ontvang van te voren een schema met de data waarop de kokers worden
bezorgd. Aan de hand daarvan pas ik mijn rooster aan. Na het verspreiden van de
roofvliegen, mag je namelijk 14 dagen niet aan de mestputten komen en dat is af
en toe lastig” vertelt de heer Molenaar, “Maar ik kan altijd contact opnemen met het
kantoor van Rentokil en dan bekijken we hoe we de situatie gaan aanpakken. Dat
is ook een groot voordeel. Rentokil werkt met gespecialiseerde Agro medewerkers,
die weten waar ze op moeten letten en wat de gebruiken zijn. De Agro servicemedewerker komt hier al vanaf het begin en weet wat er van hem verwacht wordt. Hij
signaleert en geeft goede adviezen. Door gebruik te maken van Rentokil bespaar ik
tijd en worden de controles regelmatig gehouden. Als ik het zelf zou doen, zou ik het
alleen doen als ik er tijd voor heb, terwijl ongediertebestrijding wel onderdeel is van
het Keten Kwaliteit Melk*.

“Door gebruik te maken
van Rentokil bespaar ik tijd
en worden de controles
regelmatig gehouden. Als
ik het zelf zou doen, zou ik
het alleen doen als ik er tijd
voor heb, terwijl ongediertebestrijdingwel onderdeel
is van het Keten Kwaliteit
Melk.”

Jacob Moleneaar
Melkveebedrijf
Molenaar-Breedveld
*Keten Kwaliteit Melk =
Kwaliteitsborgingssysteem voor
melkveebedrijven
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