Gratis boekwerkje
Certis Europe bv uit Maarssen heeft een fraai boekje uitgegeven over het succesvol bestrijden van ratten en muizen in de
agrarische sector. Het boekje, dat geheel in kleur en met voorbeeldfoto's is uitgevoerd, geeft weer hoe een bestrijdingscampagne in en om boerderijen, loodsen, agrarische bedrijfsgebouwen en fabrieken behoort te worden opgezet.
Het eerste hoofdstuk is gewijd aan de bedreigingen van de
volksgezondheid en de gezondheid van de veestapel door de
aanwezigheid van ratten. Vervolgens wordt aandacht besteed
aan de biologie en het gedrag van ratten, en een goede hygiëne
om ratten te weren. In 3 pagina's wordt samengevat hoe ratten
het beste kunnen worden bestreden. Ook de muizenbestrijding komt aan bot. Het laatste hoofdstuk is voor de te gebruiken bestrijdingsmiddelen: Ratak en Klerat, en de te gebruiken
lokaasdozen (Roguard Ratbox).
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Het boekwerkje is telefonisch te bestellen bij Certis Europe:
(0346) 55 24 00 of per e-mail: info@certiseurope.nl.
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Vliegenval in brand
Dat het kan ook wel eens mis kan gaan met een elektrische vliegenvanger, bewijst het volgende voorval. 'Het gebeurde onlangs
in onze fabriek, wij produceren zaden, granen en peulvruchten
met verpakkingslijnen. We werken volgens de eisen van HACCP,
GMP en SKAL biologische/ecologische handel en hebben tevens
het SKAL certificaat biologische behandelen van producten met
ongedierte en/of preventief.
Na midden in de nacht uit bed gebeld te zijn door de brandweer,
(algeheel brandalarm in de fabriek), het nablussen van de brandweer en nadat alle rook was verdwenen, stonden we wel even
raar te kijken. Een van de ruim 20 elektrische vliegenvangers binnen ons bedrijf was in vuur en rook opgegaan.
De kunststof opvangbak was geheel weggebrand en onder deze
opgehangen vliegenvanger, op de vloer, was ook wat brand
geweest.

De elektrische vliegenvanger, roestvrij staal en met shatterproof uitgeruste lampen, vertoonde ondanks alle
waarborgen voor ons toch nog een risicoprobleem, namelijk de kunststof opvangbak. Vermoedelijk hee~ een vrij
groot insect via het hoogspanningsrooster contact gemaakt met de vermoedelijk vrij volle, kunststof opvangbak!
Het mocht wat kosten, maar alle in ons bedrijf aanwezige elektrische vliegenvangers zijn nu geheel van metaal en de controlefrequentie (pestmonitoring) volgens ons kwaliteitszorgsysteem
op deze vliegenvangers is aanzienlijk bijgesteld.
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Gelukkig is dit voorval voor ons met een sisser afgelopen. Het
was een pijnlijke, maar belangrijke les en ik hoop dat u er ook
wat aan hebt. Wees er a.u.b. bedacht op dat een ongeluk uit een
vreemde hoek kan komen!' Opgetekend uit de mond van Rob
Strijp, DKSH Dordrecht.

