Houd begroeiing op afstand
van uw pluimveestallen!

Kerst is een geweldige tijd, met een kerstboom, warmte en gezelligheid.
Maar al dat lekkere groen rondom de stal, kan ook een broedplaats zijn van
ongedierte, vogels en nieuwe vogelmijten.
Om versleep van vogelmijt tussen de stallen zoveel mogelijk te voorkomen,
is het van belang ook eens te kijken naar de begroeiing rondom uw boerderij.
Hoge bomen rondom uw bedrijf trekken bijvoorbeeld vogels aan, die graag een
graantje meepikken in uw stal. In lage begroeiing rondom de stal kan vogelmijt
en ongedierte zich schuil houden. Zorg er voor, dat er 5 meter rondom de stal
geen sprake van begroeiing is (struiken, planten, bomen).

•	Houd de omgeving van de stallen zoveel mogelijk vrij van bomen of struiken. Door binnen
5 meter rondom de stal bomen te vermijden, kan de overlast door vogels beperkt worden.
Vogels in en rondom de stal kunnen voor insleep van vogelmijten zorgen.
•	
Houd in de gaten dat begroeiing kan fungeren als schuilplaats voor vogelmijt en ongedierte.
Ook vogelnesten kunnen in begroeiing zitten. Vanuit de begroeiing kunnen vogelmijt en
ongedierte zich eenvoudig naar de stal verplaatsen.
•	Zorg naast de stal voor een strook grind van ongeveer 2 meter in plaats van gras, opslag
of begroeiing. Grind kan niet fungeren als schuilplaats voor vogelmijt. Grind of beton zal
het graven van gangen door muizen en ratten verminderen. Kies voor grind dat minstens
2,5 cm groot is en leg hiervan een bed van ongeveer 0,5 tot 1 m breed en 15 cm diep
rond de stal aan.
•	Houd gras en onkruid in de buurt van de stallen kort om rustplaatsen voor volwassen
vliegen te minimaliseren. Vliegen kunnen vogelmijten overdragen, dus is het belangrijk
vliegenplagen zoveel mogelijk te vermijden!

Let op: begroeiing bij uw stal kan een broedplaats voor ongedierte en mijten zijn!
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