Biocidevri·
Meer en meer voedselproducenten staan erop dat plaagdiermanagementbedrijven geen
biocides op hun locaties en in hun gebouwen gebruiken. Deze ontwikkeling houdt verband met een toenemende onderkenning van de veranderende wet- en regelgeving in
combinatie met adviezen van een HACCP of hygiënecontroleur. Deze verandering en
wens om minder milieubelastende methodes van plaagdiermanagement toe te passen,
heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe oplossingen.
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SMS-jes
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