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BMSB Fumigations



Brown Marmorated Stink Bugs (BMSB) fumigeren
De gemarmerde stink bug (bruine stink bug) is een insect dat flinke schade veroorzaakt aan diverse gewassen, bomen 

en fruit. Ter voorkoming hebben Australië en ook Nieuw Zeeland strikte eisen ingevoerd dat dit insect in het land van 

verzending behandeld moet worden tegen dit insect. De goederen en producten welke voor deze quarantaine eisen 

BMSB in aanmerking komen zijn divers. Het gaat bijvoorbeeld om het behandelen (al dan niet vervoerd in zeecontai-

ners) van auto's, machines, machine onderdelen, staal, steen, cement, voegmiddelen, etc.

Fumico; uw BMSB specialist!
Fumico is door de Australische overheid erkent om behandelingen tegen de Brown Marmorated Stink Bugs te mogen 

uitvoeren in Nederland. Fumico kan derhalve uw goederen, containers en producten conform landeneis van Australië 

behandelen tegen de Brown Marmorated Stink Bug. Enerzijds is Fumico geaccrediteerd om bestrijding tegen de BMSB 

uit te voeren middels heat treatments, anderzijds door middel van een fumigaties. Voor beiden zijn wij geautoriseerd 

om een behandelcertificaat af te geven waarmee uw goederen het land in mogen.

Fumigatie BSMB in Nederland
Fumico biedt fumigaties van containers aan tegen de BMSB die naar Australië en Nieuw Zeeland 

geëxporteerd worden. Fumigaties van containers conform de BMSB eisen voeren wij in 

Nederland uit op onze terminal in Rotterdam, in de Waalhaven. Dit doen wij in 

samenwerking met Barge Center Waalhaven.

Neemt u gerust contact met ons op als u uw mogelijkheden wilt horen in 

verband met het fumigeren van containers naar Australië en Nieuw 

Zeeland. U krijgt dan van ons informatie op maat voor het behandelen 

van goederen, containers en trailers naar Australië en Nieuw Zeeland.

Houd er rekening mee dat Fumico ook BMSB Heat Treatments kan 

uitvoeren op hun ‘Heat Treatment Terminal Rotterdam’ in Rotterdam. 

Neem bij vragen contact op met bmsb@fumico.nl.
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