Antidmex Europa: dierplaag-

bestrijder kiest voor veilig voedsel
Nordic Capital, een grote Scandinavische investeringsmaatschappij, ziet brood in dierplaagbestrijding. Onlangs zijn
Anticimex Scandinavië, Terminix Nederland en
Terminix Duitsland overgenomen.

WIE IS
ANTI Cl MEX
Anticimex is voor ons Nederlanders een nieuwe speler op de markt. Het is een grote ambitieuze onderneming waar vanuit meer dan 30 vestigingen zo'n
1.200 mensen werkzaam zijn. Die vestigingen
bevinden zich in Zweden, Noorwegen, Finland,
Denemarken en -sinds kort- in Nederland door de
overname van Terminix. Eigenlijk is de term dierplaagbestrijding te beperkt voor wal Anticimex
doet. Het bedrijf heeft zich namelijk ten doel gesteld
standaarden te ontwikkelen die de voedselveiligheid
van klanten in de breedste zin van het woord bewaken. Op dit moment maakt de voedselveiligheidstak
van Anticimex nog een kwart van de omzet uit; naar
verwachting zijn de rollen in 2006 omgedraaid en
bepaalt dierplaagbestrijding nog maar 25% van de
totale omzet.

EEN STUKJ E HI ST ORIE
Gezien de naam van Anticimex zal het de lezer niet
verbazen dat het bedrijf in 1934 is opgericht om
bedwantsen te bestrijden (Cimex lectularius L.).
Consumenten wisten zich bij gebleken noodzaak
tegen een vaste jaarprijs verzekerd van een antibedwantsen-behandeling. Nog steeds getuigen
naamschildjes op voordeuren van deze succesvolle
aanpak destijds. Al gauw volgden servicecontracten
voor ratten, muizen en huisboktorren.

Het accent is in de loop van de tijd verschoven van
bestrijding naar preventieve maatregelen, waaronder consultancy, doorlichting, monitoring, opleiding en training op het gebied van de hygiënezorg.
Inmiddels heeft de derde ontwikkelingsfase zich
aangediend: 1PM. Met de principes van Integrated
Pest Management wil Anticimex de totale hygiëne
in de voedingsindustrie onder controle krijgen.

WAT IS IPM ?
Geïntegreerd dierplaag management is een strategie
die gericht is op het duurzaam voorkomen van dierplagen en het terugdringen van de negatieve
(neven)effecten van het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen (denk aan milieubelasting, resistentie). Daarmee staat J.PM te elijkertijd ook voor een
filosof
de aanpak de

u
ar
ee
omgeving. Bestrijdingsmiddelen worden in 1PM uitsluitend ingezet nadat monitoring heeft uitgewezen
dat de eerder vastgestelde tolerantieniveaus overschreden zijn en alleen volgens de van te voren ontwikkelde richtlijnen.

Waar HACCP-richtlijnen voor de voedselproductie
het accent leggen op de kritische plekken waar m.n.
de ontwikkeling van micro-organismen de hygiëne
kunnen bedreigen, legt Integrated Pest Management
het accent op de plekken die aantrekkelijk zijn voor
plaagdieren. De beheersing van deze risico's is in
JPM een kwestie van een gezonde kosten- en batenanalyse. Door middel van monitoring (denk aan
lijmvallen, lokdozen, enz.) wordt permanent in de
gaten gehouden hoe en waar zich plaagdieren ontwikkelen. Een nultolerantie is niet altijd even realistisch gezien de (werk)omstandigheden; in 1PM is
daarom ruimte voor tolerantieniveaus. De monitoring heeft slechts tot doel om jezelf een instrument
te verschaffen dat aangeeft op welk moment aanvullende waakzaamheid ·geboden is. Anticimex is een
belangrijke promotor voor de toepassing van 1PM
bij opdrachtgevers in de voedingsmiddelenindustrie. Gezonde voeding is veilige voeding, zo stellen
zij.
►

DIERPLAGEN Informatie 4 - 2001

9

