Bij ons bent u
in veilige handen!
www.killgerm.com

Wij hoeven u uiteraard niet te vertellen dat de zomer een hele drukke
periode is in onze branche. Gelukkig kunt u 24/7 uw bestelling aan
ons doorgeven via onze Online Catalogus:

www.killgerm.nl/onlinecatalogus
Nog geen account? Maak er snel eentje aan en ontdek het
gebruiksgemak!

EXCLUSIEVE ONTBIJTSESSIE:

DISMATE PE – 24 JULI 2018 (ASSEN)

DUURZAAM MANAGEMENTSYSTEEM VOOR DE
BEHEERSING VAN VOEDSELMOTTEN
Dismate PE met Nederlandse toelating
NL-0013956-0000 zal zeer binnenkort exclusief
te verkrijgen zijn bij Killgerm Benelux. Aangezien
het product enkel geleverd wordt aan klanten die
hiervoor een speciale Dismate PE training gevolgd
hebben, is dit de ultieme kans om alvast het
benodigde certificaat te ontvangen.
Gastdocent dhr. Paul Sidebottom van Russell IPM zal
ons tijdens deze ochtendsessies wegwijs maken in
de biologie van de Plodia- & Ephestia mottensoorten
en de deelnemers van een gedegen basis voorzien
om op een correcte en professionele manier met het
Dismate PE systeem aan de slag te gaan.
24 JULI 2018: REGIO ASSEN
Voor de ontbijtsessie in Tilburg (op woensdag
25 juli) is het helaas niet meer mogelijk om aan
te melden. Het maximum aantal deelnemers is
inmiddels bereikt.
PROGRAMMA
08u00 – 09u00: Ontbijtbuffet
09u00 – 10u00: Dismate PE training – deel 1
10u00 – 10u15: koffiepauze
10u15 – 11u00: Dismate PE training – deel 2
11u30: einde
DE VERWARRINGSTECHNIEK VOOR MOTTEN
MET 17 JAAR PRAKTISCHE ERVARING!
Dismate PE (Plodia & Ephestia) is een krachtig en
gifvrij systeem voor de bestrijding van diverse
voedselmotten op locaties waar voedingsmiddelen
worden verwerkt en geproduceerd. Deze op
feromonen gebaseerde technologie werkt als
doeltreffend “mating disruption systeem” dat
de kans op een succesvolle paring verkleint en
voor een aanzienlijke reductie van het aantal
aanwezige voedselmotten zorgt. Bovendien
voorkomt deze techniek dat deze insecten zich
permanent ter plaatse zullen vestigen. Door de
gebruiksaanwijzingen te volgen, kan Dismate PE
een mottenplaag in voedselverwerkende bedrijven
en opslagruimtes permanent verwijderen en
voorkomen.

Mating Disruption technologie wordt aanbevolen
voor professioneel gebruik om de volgende
mottensoorten te bestrijden:
•
Indische meelmot (Plodia interpunctella);
•
Cacaomot (Ephestia elutella);
•
Grauwe meelmot (Ephestia kuehniella);
•
Amandelmot (Cadra cautella);
•
Vijgenmot (Cadra figulilella).
Dismate PE wordt door vakmensen geïnstalleerd
en is een kosteneffectieve oplossing voor
mottenplagen in voedselverwerkingsbedrijven
en opslagruimtes zoals: voorzieningen waar
ontbijtgranen worden verwerkt, chocoladefabrieken,
grootschalige commerciële voedselverwerkende
bedrijven, opslag van noten of gedroogde
granen, pakhuizen en graansilo’s, meelfabrieken,
bakkerijen,…
VOORDELEN DISMATE PE:
•
Milieuvriendelijk, niet-giftig;
•
Kan het hele jaar toegepast worden;
•
Kan zowel preventief als curatief ingezet worden;
•
Verstoort de paring van motten zonder
gebruik van schadelijke chemische stoffen of
fumigatie;
•
Laat geen residuen achter in behandelde
gebieden en grondstoffen;
•
Veroorzaakt geen downtime in
productievestigingen;
•
Voldoet volledig aan de HACCP-richtlijnen;
•
Volledig metaal detecteerbaar.
INTERESSE? Aanmelden kan door een mailtje te
sturen naar marketing-benelux@killgerm.com of
telefonisch via +32 (0)14 44 22 74.
Let op: aanmelden is enkel nog mogelijk voor de
ontbijtsessie in regio Assen.
Indien u de DISMATE PE training graag wenst te
volgen maar wegens
omstandigheden
niet aanwezig kunt
zijn bij bovengenoemde
ontbijtsessies, laat
het ons gerust
even weten en
dan kijken we
samen naar
een gepaste
oplossing!

www.killgerm.com

KILLGERM®
TECHNIEKDAG

WOENSDAG 5 SEPTEMBER 2018
Locatie: Fort Altena, Werkendam (Nederland)

Op woensdag 5 september 2018 organiseren wij in samenwerking met BAYER,
B&G, Majestic en SafetyNet Nederland de eerste editie van de KILLGERM
TECHNIEKDAG!
Deze dag zal gevuld zijn met lezingen en praktijkuitvoeringen die rechtstreeks te
maken hebben met professioneel plaagdiermanagement, zoals:
•
•
•
•
•

Opslag & transport gevaarlijke stoffen (SafetyNet Nederland)
Persoonlijke bescherming (Majestic)
Biociden (Bayer Environmental Science)
Optimaal gebruik & onderhoud van uw drukspuit (B&G Equipment)
Apparatuur & Spuittechnieken: praktijk (Bayer Environmental Science)

Gedurende de KILLGERM TECHNIEKDAG zullen bovengenoemde sessies tegelijk
lopen en rouleren. Er kunnen maximaal 10 deelnemers per sessie deelnemen,
dus in totaal maximaal 50 personen. Wij bieden alle deelnemers bovendien de
mogelijkheid om aan het einde van de dag een theoretisch examen af te leggen
over de inhoud van de presentaties, om bij goed gevolg van de 2 dagdelen 25
nascholingspunten te behalen voor het vakbekwaamheidsdiploma.

DAGPROGRAMMA
Ontvangst:
Sessies:
Sessies:
Pauze:
Sessies:
Lunch:

08:00 – 08:45
08:45 – 09:45
09:45 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 12:45

INSCHRIJFKOSTEN:
•
Exclusief deelname aan het examen:
€ 85,00 p.p.
•

Inclusief deelname aan het examen:
€ 125,00 p.p.

Inbegrepen: hand-outs van alle
presentaties, uw certificaat van
deelname, een heerlijke lunch én ... een
fantastische Killgerm SURPRISE!
AANMELDEN? Stuur een mailtje naar
marketing-benelux@killgerm.com
met vermelding van uw
contactgegevens, bedrijfsnaam
en, indien u aan het examen wenst
deel te nemen, het nummer van
uw vakbekwaamheidsdiploma.
Aanmeldingen komen op het “first
come, first served” principe binnen dus
wees er op tijd bij!
In eerste instantie hanteren we een
maximum van 2 personen per bedrijf.
Indien mogelijk kan er in een later
stadium van afgeweken worden.
Tip: vergeet zeker niet uw eigen
drukspuit (en PBM’s) mee te nemen
naar onze Techniekdag!

Sessies:
Sessies:
Pauze :
Examen:
Resultaten:
Einde:

12:45 – 13:45
13:45 – 14:45
14:45 – 15:00
15:00 – 15:45
15:45 – 16:00
16:00

