BIJENZWERM NIET BESTRIJDEN

Samenwerken

met

Een schoorsteenkanaal van een woning dat niet langer in gebruik was,
was afgedekt met een metalen plaat. Op de schoorsteen moest een nieuwe sierkap worden geplaatst, maar de monteurs wilden onder geen
beding het dak meer op. Wat bleek? In het kanaal had zich een bijenvolk (Apis melifera) gevestigd. De plaatselijke dierplaagbestrijder (tevens
imker) werd erbij geroepen. De bijen waren via een spleet in het loze
kanaal terechtgekomen en hadden, onderaan tegen de metalen plaat,
hun honingraten gebouwd.

Killgerm

betekent

meerwaarde tegen een
eerlijke prijs

technische trainingen - d o e lgerichte se ssies met nuttige in~m at1e voor de vakma n
\

innovatieve producten - ontworpen door exp erts,
voor gebruik door professionals

Het bijenvolk moest er al een jaar hebben gezeten, gezien de grote activiteit van de haalbijen, vooral van degene die stuifmeel haalden.
Jammer om dit oude volk te bestrijden; het hing immers in een ongebruikt schoorsteenkanaal en bezorgde niemand overlast. Overleg met
de bewoner leverde op dat het bijenvolk mocht blijven (hulde). Maar de
sierkap moest wel geplaatst worden! De volgende morgen werd in alle
vroegte (05.15 uur) de uitvliegopening door de dierplaagbestrijder
dichtgestopt. Zonder gestoken te worden, konden de monteurs veilig de
nieuwe sierkap plaatsen. De goede samenwerking tussen de bewoner en
de dierplaagbestrijder heeft ertoe bij gedragen dat er niet onnodig
bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt. Zo kan het dus ook.
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eerlijke prijsstelling - kwalita tiev e produc ten tege n de
juiste prijs
-

technische ondersteuning - vertegenwoordigers
met e e n ruime e rvaring uit d e praktijk

Killgerm Benelux NV
Steenweg op Gierle 3 3 8 / G
2300 Turnhout
België

www.killgerm . com
Ema il: varkoop@killgerm.be

T el: +32 14 442270
F ax: +32 14 47934B
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Workingîogether

Chocoladeproducent
krijgt 6000 euro boete

EDIA.LUX

NEDERLAND B.V.

ZUIDWOLDE - De economische
politierechter heeft gisteren een
chocoladeproducent in het
Drents~ Zuidwolde veroordeeld
tot een boete van 6000 euro wegens overtreding van de Warenwet. Volgens de officier was de
bedrijfsruimte ronduit smerig.
Bij een controle trof de Voedsel
en Waren Autoriteit muizenkeutels aan en stoffen die vliegen
aantrekken.

Producten tegen schadelijke organismen
Pest Control Products

Een professioneel bedrijf in dienst van professionelen
Onze showroom is dagelijks geopend.

RD 12/03106

Op aanvraag is onze catalogus verkrijgbaar.
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bekogelt sinds kort auto's aan de Kraaiheide en Varenka
een flat in de wijk. Verschillende auto's hebben al deuken
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Peuter snoept rattengif in crèche
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Een elf maanden oude peuter uit Gent is doodziek geworden
nadat hij rattenvergif had gesnoept in een crèche. Het jongetje had de doosjes rattengif op de grond gevonden waar het
was neergezet wegens overlast van ratten of muizen. Pas toen
de oma het jongetje kwam afhalen, meldde de directie het incident. De organisatie Kind en Gezin. die de Belgische crèches
beoordeelt, is een procedure gestart om de erkenning van de
crèche in te trekken. Het jongetje is buiten levensgevaar.
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EDlALUX ... alles voor een trefzekere ongediertebestrijding!
Veemweg 2 • 3771 MT Barneveld • Telefoon: 0342 - 420 435 • Fax: 0342 - 493 868
E-mail: info@edialux.nl • Internet: www.edialux.nl
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