Hulplijst tegen vogelmijt bij legpluimvee
N.B. Ja = ja, dat klopt
1. De ongedierte bestrijding en wering
buiten de stal wordt uitgevoerd door een
Ja
professionele organisatie

Prima!

Nee
Advies: Laat de ongedierte wering en bestrijding
uitvoeren door een professionele organisatie. De
mensen van dergelijke organisaties hebben kennis en
de juiste middelen ter beschikking

Nee

2. Staat er opslag tegen de stal

Ja
Advies: Haal de opslag weg. In en onder de opslag
kunnen vogelmijten en ongedierte zich verschuilen.
Vanuit deze schuiplekken kunnen ze gemakkelijk via
openingen in de stal naar binnenkruipen
3. Is er naast de stal 2 meter vrij van begroeiing? Ja

Nee
Advies: Houdt naast de stal 2 meter vrij van begroeiing
(struiken, planten, bomen). De begroeiing kan ook
fungeren als schuilplaats voor vogelmijt en ongedierte.
Ook vogelnesten kunnen in begroeiing zitten. Vanuit de
begroeiing kunnen vogelmijt en ongedierte zich naar de
stal verplaatsen.
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4. Is er sprake van een strook met grind
Ja
direct naast de stal?

Nee

Advies: Zorg naast de stal voor een strook grind in
plaats van gras, opslag of begroeiing. Grind kan niet
fungeren als schuilplaats voor vogelmijt.

Ja

5. Is de stal vogeldicht

Nee
Advies: Maak uw stal vogeldicht. Vogels nemen
vogelmijten mee. Indien vogels de stal binnen kunnen
vliegen, dan kan vogelmijt in de stal geintroduceerd
worden. Let ook op openingen bij ventilatoren.

6. Zijn er drangers op de buitendeuren?

Ja

Nee
Advies: Plaats een dranger op elke buitendeur. De deur
gaat dan vanzelf dicht en kunnen er geen (huis)dieren
naar binnen die eventueel vogelmijt in de stal
introduceren.
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7. Staan of hangen er onderkomens/uitlopen voor
hobbypluimvee/gevogelte direct naast de stal? Nee

Ja

Advies: Haal de onderkomens en uitlopen weg. Dus ook
nestkastjes. Vogelmijt kan zich daar verschuilen en zelfs
vermeerderen. Doordat het vlak tegen de stal staat
kunnen de vogelmijt gemakkelijk via de wind of op eigen
kracht de stal binnenkomen.
8. Zijn de ruimten onder de golfplaten van het dak
Ja
bedekt of gevuld?

Nee
Advies: Vul de ruimten onder de golfplaten. Hiermee
voorkom je vogelnesten on der het dak. Vogelmijten
verplaatsen ze zich vanuit de vogelnesten naar de
dieren in de stal.
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9. Als u strooisel gebruikt, gebruikt u alleen droog
Ja
en schoon strooisel?

Nee
Advies: Gebruik alleen droog en schoon strooisel in de
stal. Schoon en droog strooisel zal minder snel als
schuilplaats voor de vogelmijt fungeren
10. Hebben de personen van de opzetploeg schone
bedrijfskleding aan en hebben zij zich gedouched
voor ze op het bedrijf kwamen?
Ja

Nee
Advies: Omdat opzetploegen van verschillende
bedrijven komenen daardoor vogelmijt kunnen
meenemen, is het beter om de opzetploeg gedouched
op
. het bedrijf te ontvangen. Op het bedrijf moet
bedrijfskleding verstrekt worden om insleep van
vogelmijt te voorkomen.
11. Eist u van uw opfokker schone containers en
kratten waarin de hennen getransporteerd worden?

Nee

Ja

Advies: Eis van uw opfokker gebruik van schone kratten
en containers bij het verplaatsen van de hennen. In en op
niet goed gereinigde kratten en containers kunnen
vogelmijten zich verstoppen. Hiermee kan een vogelmijt
op het bedrijf worden geintroduceerd.
De containers en kratten worden nooit mee terug
genomen om ze nog eens te vullen!
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12. Heeft u in iedere stal “staleigen gereedschappen
staan zoals een bezem en andere materialen waar
vogelmijten gemakkelijk in kunnen gaan zitten? Ja

Nee
Advies: Voorkom versleping van vogelmijt door
materialen waarin vogelmijt kunnen zitten in de stal te
houden. Zorg ervoor dat die materialen in elke stal
beschikbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan een bezem, een
trekker en een stoffer.
13. Maakt u gereedschappen die gemakkelijk
vogelmijten kunnen bevatten zeker voor opzet, maar
ook gedurende de ronde, schoon?
Ja

Nee
Advies: Maak de gereedschappen schoon die
gemakkelijk vogelmijt kunnen bevatten voor de opzet
van hennen en tijdens de ronde enkele malenm schoon
door het schoon te blazen en/of te ontsmetten.
Tip: plaats alles wat schoon moet in de stal wanneer
Thermokill wordt toegepast.
14. Zijn de eiercontainers, pallets en tussenplaten
door het pakstation schoongemaakt en ontsmet?

Nee

Ja

Advies: Zorg ervoor dat de containers, pallet en
tussenplaten voordat ze op het bedrijf komen zijn
gereinigd en ontsmet. Doordat deze van bedrijf naar
bedrijf gaan is de kans groot dat de
containers/pallets/tussenplaten vogelmijt bevatten. De
containers/pallets/tussenplaten bevatten goede verstop
plekken. Vraag er zelf om!
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15. Verwijdert u regelmatig eierresten?

Ja

Nee
Advies: Vogelmijten kunnen via eieren, eierresten en
eierbanden door de stal verspreidt worden. Verwijder
daarom heel frequent de eiresten.

16. Is de kadaveropslag tegen de stal geplaatst?

Nee
Ja
Advies: Vogelmijten die zich in de kadavers hebben
schuilgehouden kunnen via de kadaveropslag de stal
binnen komen. Plaats de kadaveropslag daarom niet
tegen de stal of zorg voor een silica barriere tussen de
kadavertonnen en de stal.
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17. Verwijdert u de pluimveekadavers dagelijks? Ja

Nee
Advies: Verwijder de pluimveekadavers dagelijks.
Kadavers zijn namelijk goede schuilplaatsen voor
vogelmijten.
18. Brengt u de pluimveekadavers met een emmer of
schone plastic zak naar de kadaverplaats?

Ja

Nee
Advies: Kadavers die in de stal blijven liggen bieden
een goede schuilplaats voor vogelmijten. Bij
verwijdering van de kadavers kunnen onderweg
vogelmijten uit de kadaversvallen en andere plaatsen
van de stal besmetten
19. Als u bezoekers toelaat op het bedrijf dan
douchen de bezoekers zich, dragen
bedrijfskleding en doen een haarnetje op?

Ja

Nee
Advies: Bezoekers en extern personeel kunnen, als ze
recent in aanraking zijn geweest met vogelmijten,
vogelmijten meebrengen en de vogelmijten kunnen
daardoor op verschillende plaatsen in de stal terecht
komen. Zorg er dus voor dat de bezoekers zich hebben
gedouched, bedrijfskleding dragen en een haarnetje op
hebben. Om verspreiding tussen stallen te voorkomen
zou dit ook bij iedere stal moeten gebeuren
9
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20. Voordat de pluimveehouder of medewerkers het
bedrijf of stal betreden, douchen zij zich, trekken Ja
bedrijfskleding aan en doen een haarnetje op.

Nee
Advies: Pluimveehouders en medewerkers kunnen
vogelmijten van buiten naar binnen brengen doordat
vogelmijten zich via mensen kunnen verplaatsen. Deze
mensen komen in de gehele stal. Zorg er daarom voor dat
de pluimveehouder en de medewerkers zich gedouched
hebben, bedrijfskleding aan hebben en een haarnetje op
hebben. Om verspreiding tussen stallen te voorkomen zou
dit ook tussen stallen moeten gebeuren.
21. Wisselen de pluimveehouder en medewerker van
bovenkleding voor het betreden van een andere stal?

Ja

Nee

Advies: De pluimveehouder en medewerker zullen
kippen aanraken en/of het systeem en kunnen
daardoor besmet raken met vogelmijt en daardoor naar
andere stallen verslepen. Wissel daarom van
bovenkleding voor het betreden van een andere stal.
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22. Hebben de vangploeg medewerkers zich
gedouched en hebben ze bedrijfskleding aan
voordat ze de stal betreden?

Ja

Nee
Advies: Bezoekers en extern personeel (onder andere
de vangploeg) kunnen, als ze recent in aanraking zijn
geweest met vogelmijten, vogelmijten meebrengen en
de vogelmijten kunnen daardoor op verschillende
plaatsen in de stal terecht komen. Zorg er dus voor dat
de bezoekers zich hebben gedouched, bedrijfskleding
dragen en een haarnetje op hebben.

23. Zijn de containers en kratten voor aanvang op het
bedrijf schoongemaakt en ontsmet?

Ja

Nee

Advies: Zorg ervoor dat de containers, pallet en
tussenplaten voordat ze op het bedrijf komen zijn
gereinigd en ontsmet. Doordat deze van bedrijf naar
bedrijf gaan is de kans groot dat de
containers/pallets/tussenplaten vogelmijt bevatten. De
containers/pallets/tussenplaten bevatten goede verstop
plekken. Vraag er zelf om!
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Verkorte hulplijst tegen vogelmijt bij
opfokhennen vòòr transport naar de
legpluimveehouderij
1.

Prima!

De ongedierte bestrijding en wering
buiten de stal wordt uitgevoerd
door een professionele organisatie Ja

Nee
Advies: Laat de ongedierte wering en bestrijding
uitvoeren door een professionele organisatie. De
mensen van dergelijke organisaties hebben kennis en
de juiste middelen ter beschikking

2. Voor batterijstallen: Is het licht een uur voor de
Ja
vangploeg aan?

Nee
Advies: Doe het licht een uur voor de vangploeg
Jaaan.
Een groot aantal vogelmijten gaan dan van de kip af
naar een schuilplaats in de stal. Zo bevatten de hennen
minder vogelmijt bij het verplaatsen
3. Gebruikt u alleen schone kratten en containers
voor het transporteren van de hennen?

Ja

Nee

Advies: Gebruik alleen schone kratten en containers bij
het verplaatsen van de hennen. In en op niet goed
gereinigde kratten en containers kunnen vogelmijten
zich verstoppen. Hiermee kan een vogelmijt vrij
gemaakte stal voor leghennen weer besmet worden met
vogelmijt.
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