Ziet u ze vliegen?
Met de MADO Service van Agro Pest Control voorkomt u vliegen, voordat u ze ziet vliegen!
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Feiten over
vliegen

• Veroorzaken veel economische schade
• Brengen allerlei ziektekiemen over
• Hebben een duidelijk negatieve
invloed op de voeropname
• Veroorzaken stress en onrust
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Even
rekenen:

Bij een gunstige temperatuur:
• 1000 eitjes per volwassen vlieg
• 15 tot 20 generaties per seizoen
• levenscyclus van ongeveer 14 dagen
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Bestrijding van alleen de volwassen
vlieg is slechts het topje van de ijsberg!
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Dit betekent binnen 4 weken meer dan 1.000.000 vliegen.

Kortom, bestrijden van vliegen in
varkensstallen is een verantwoorde en
noodzakelijke investering!

Vliegenbestrijding =
Madenbestrijding

4

4

Neem preventieve
hygiënemaatregelen

• Centrale gang, voergangen, troggen,
omgeving silo’s, opslag zakgoed
schoon- en droog houden
• Dieren in goede gezondheid houden
(wonden direct behandelen)
• Gemorst voer zo spoedig
mogelijk opruimen
• Lekkende waternippels repareren
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85%
3
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Het product
MS Madendood

• Werkzame stof: cyromazine
• Langdurige werking (tot 12 weken)
• Zeer goed wateroplosbaar
• Niet toxisch
• Wereldwijd geen resistentie bekend
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Behandel
methodes

Stal met volledige roostervloer?
De gehele vloeroppervlakte behandelen
Stal met gedeeltelijke roostervloer?
Behandel de roosters en de plaatsen onder en rond
voeder- en drinkbakken en drinknippels
Stal met mestput?
Behandel het volledige mestoppervlak en de natte plekken
rond voeder- en drinkbakken.
Herhaal de behandeling elke keer nadat de mest
verwijderd wordt of wanneer vliegenlarven zichtbaar zijn
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Madenbestrijding
een tijdrovende klus?

Op veel bedrijven is de bestrijding
van maden en vliegen niet optimaal.
Preventief en doelmatig behandelen kan
een tijdrovende klus zijn. Daarom komen
wij het voor u doen!
Met onze aangepaste vrachtwagen
behandelen wij een stal van 1500 m2
in één uur!
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MADO
Service

Stel niet langer uit, maar
besteed het uit!

Doordat wij het probleem bij de
oorsprong aanpakken, ziet u dat het
aantal vliegen aanzienlijk daalt!

Division of the MS Schippers group

Bel nu voor
meer informatie of het
maken van een afspraak:

Tel.: 0497-339771

