
Situação anterior
A empresa agrícola NIVU de Achthuizen e Oude-Tonge 

coordena mais de 400 hectares de terra agricultável 

irrigada em água. Devido a isso, nossas colheitas e terra 

eram atacadas diariamente por gansos. Costumávamos 

impedir os ataques, utilizando fachadas, canhões sonoros 

e caçando gansos, mas essa alternativa era demorada, 

ineficaz e irritante. Jack van Vugt, membro parceiro afirmou: 

“Anualmente, temos um prejuízo de 10 a 20 mil euros. Outros 

danos causados, como terra pisoteada, colheitas atrasadas e 

falta de adubo duplicaram este problema.”

Resultados após o uso
Van Vugt não tinha mais esperança, mas utilizar o Agrilaser 

Autonomic o resultado foi outro e inesperado. “Tanto nas 

colheitas de trigo como nas batatas, ele é muito eficaz. 

Estamos muito contentes.” Atualmente, os danos reduziram 

e devido a isso o lucro tem aumentado. Além disso, o 

eterno desafio de eliminar gansos acabou, e o agricultor é 

beneficiado de possíveis problemas no futuro. 

Empresa: Empresa agrícola NIVU 

Sede: Achthuizen e Oude-Tonge, Holanda

Produto: Agrilaser Autonomic

Motivo: Gansos inconvenientes

Em uso desde: Agosto de 2015

Resultados
• Gansos 100% eliminados

• Lucro de milhares de euros

• Disuassivo rápido e a longo prazo

• Eliminação de pássaros inconvenientes

• Sem fachadas e objetos nos campos

• Rendimento antecipado e aprimorado

Bird Control Group

Deseja receber mais informações?
Bastar contatar o Bird Control Group, enviando um 
e-mail para sales@birdcontrolgroup.com ou 
ligando +31 23 230 2030

Os dois lasers Agrilaser 
Autonomic utilizados eliminaram 
os ataques de gansos. “Estou 
super empolgado.”
Concluiu, Jack van Vugt, parceiro NIVU



Gansos 100% eliminados e lucro de 
milhares de euros
Entrevista Jack van Vugt, empresa NIVU

A empresa agrícola NIVU coordena mais de 400 

hectares de terra em Achthuizen e Oude-Tonge, 

localizados em Goeree-Overflakkee. Três grandes 

homens se uniram, e dentre eles, Jack van Vugt. Devido 

a essa parceria, a plantação de batatas, beterraba, 

trigo e cebolas aumentou. O problema: as colheitas 

estão localizadas na água, e por isso inúmeros 

gansos atacavam suas colheitas e pisoteavam a terra, 

provocando danos ao local.

“Anualmente, o prejuízo estimado era de 10 a 20 mil 

euros. Outros prejuízos, como terra pisoteada, colheitas 

atrasadas e falta de adubo duplicaram este problema. 

Sem contar todas as horas perdidas que foram 

utilizadas para afastar os pássaros e evitar danos.”

No passado, Van Vugt e seus colegas tentavam 

exterminar os gansos utilizando fachadas, canhões 

sonoros e exercendo a caça. Eles também utilizaram 

pistolas e canetas a laser baratas para dissuadir essas 

aves, mas essa fase era limitada ou de curta duração. 

“Eles simplesmente retornavam após cinco minutos.”

Devido a isso, Van Vugt contatou a empresa Bird 

Control Group para solicitar os canhões a laser 

automatizados. “Iniciamos o teste no dia 1° de agosto. 

O sucesso foi tão grande que em novembro de 2015 

adquirimos mais um.”

Inicialmente, pretendíamos utilizar o Autonomic para 

proteger as colheitas de trigo, que é uma cultura atrativa 

para milhares de gansos. No entanto, este problema 

não existe mais, pois todos os gansos se afastaram. 

“Ele também é muito eficaz nas colheitas de batatas. 

Estamos muito contentes.”

Em termos de custos e benefícios, Van Vugt reduziu 

o prejuízo de milhares de euros. Além disso, este 

aborrecimento sem fim acabou. “Minha plantação era 

ótima e muito fértil até que um dia ela foi atacada por 

gansos.” Ele também observou que os pássaros se 

afastaram com o laser, obtendo um resultado mais 

rápido com o disparo ou ruído. “Devido a isso estou 

muito feliz.”

“Ele é muito eficaz nas 
plantaçãoes de trigo e batatas”
Concluiu, Jack van Vugt, parceiro NIVU

Milhares de gansos atacavam os campos da NIVU em Goeree-Overflakkee. Os dois lasers Agrilaser 

Autonomic utilizados eliminaram os ataques de gansos. “Estou super empolgado.”


