Plaagdierbestrijding
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Plaagbeheersing in
de agrarische sector

Rentokil Protekta verschaft de basis voor
een gezonde en veilige omgeving voor
mens en dier. Onze plaagdierspecialisten
zijn pro-actief en gericht op preventie en
beheersing. Waar nodig bestrijden we
plaagdieren met moderne bestrijdings
methoden- en middelen. Op deze manier
houden we de overlast van plaagdieren
voortdurend onder controle. Het preventief
weren van plaagdieren is van cruciaal
belang voor agrarische bedrijven, gebeurt
dit niet dan kunnen plaagdieren deze
bedrijven jaarlijks voor miljoenen euro’s
schade bezorgen. Onze klanten in de
agrarische sector zijn zeer tevreden over de
plaagdierbeheersing van Rentokil Protekta.

Postbus 264, 5680 AG Best
tel. 0800 - 4242444
www.rentokil.nl/agro

Voorkom problemen
Als eigenaar van een agrarisch bedrijf
weet u hoe belangrijk een goede hygiëne
binnen uw bedrijf is. Overlast van plaag
dieren kan bovendien grote financiële
schade veroorzaken. Plaagdieren zoals
vliegen, muizen en ratten verspreiden
ziektekiemen, veroorzaken knaagschade
en bevuilen voedselproducten. Op tijd een
bestrijdingsplan opstellen zodat plaagdieren
preventief geweerd worden is daarom
belangrijk en bespaart u een hoop ellende.
Digitale rapportering
Om te voldoen aan de hoge kwaliteitseisen
worden alle informatiestromen digitaal
gerapporteerd met myRentokil en de
myRentokil app. Hiermee heeft u via
een internetverbinding 24/7 toegang tot
het actueel overzicht van het plaagdier
management en bestrijding in uw bedrijf.
Hiermee maakt u naar uw klanten en
auditors duidelijk dat u plaagdierpreventie
en -bestrijding serieus neemt. Sinds 2010
maken onze agrarische klanten enthousiast
gebruik van ons digitale systeem.
(Wettelijke) eisen
Niet alleen uw wensen en eisen zijn erg
belangrijk, maar ook wet- en regelgeving
spelen een cruciale rol. Dankzij permanente
controle beschermen onze gediplomeerde
en ervaren bestrijdingstechnici uw bedrijf
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continu tegen plaagdieren. Wij werken
daarbij natuurlijk volgens de IKB-, IPM,
en NVPB-normen.

De agrarische sector
Rentokil Protekta behoort tot
de meest toonaangevende plaag

Duurzaamheid
Steeds meer afnemers eisen dat u op een
duurzame manier onderneemt en daarmee
de verantwoordelijkheid neemt voor schone
productie, gezondheid van mens en dier en
het klimaat. Kwaliteit en voedselveiligheid
zijn zaken die hierbij van groot belang zijn.
Vanuit die gedachte ontwikkelt Rentokil
Protekta ‘tox-vrije’ producten en werkwijzen.
Waar mogelijk voorkomen of verminderen
wij het gebruik van giftige middelen.
Rentokil Protekta is de grootste leverancier
van biologische vliegenbestrijding, bij
een groot aantal agrarische bedrijven
wordt hier al gebruik van gemaakt. Door
de inzet van roofvliegen en sluipwespen
worden vliegen effectief bestreden op een
biologische manier. Daarnaast bieden we
Dergalin, de biologische oplossing voor
bloedluisbestrijding.

dierbestrijders in de agrarische
sector. Onze gedegen kennis,
vakkundige aanpak en het gebruik
van de modernste, biologische
en non-toxbestrijdingsmethoden
staan garant voor een effectieve
bescherming van uw bedrijf.
Daarbij is uw specifieke situatie
voor ons van groot belang.
Om u zo goed mogelijk van
dienst te zijn, stemmen wij
onze werkwijze zoveel mogelijk
af op uw bedrijfssituatie.
Bovendien kan Rentokil Protekta,

Vrijblijvend gesprek
Als u last heeft van plaagdieren, dan is
het zaak om snel actie te ondernemen.
Heeft u vragen of wilt u advies over plaag
dierbestrijding? Wij komen graag bij u
langs voor een geheel vrijblijvend gesprek.
U kunt ons bereiken via info@rentokil.nl
of telefoonnummer 0800 - 4242444.

Wij hebben gevoel bij de natuur en geloven erin dat we een betere leefomgeving voor mens en dier kunnen
creëren door de natuur gewoon de natuur te laten zijn, daar waar overlast kan ontstaan beheersen we dit
op verantwoorde wijze.

geborgd door het keurmerk
Plaagdiermanagement, feilloos
inspelen op de eisen van uw
afnemers.

