Voorkom rode mijten in het seizoen:
Stel in de winter een beheersbaar jaarplan op

Nu het buiten en in uw stal kouder is en vogelmijten wellicht minder
actief zijn, is het een mooi moment om een effectief jaarplan voor de
beheersing van vogelmijten te maken. Want deze lastige parasieten
kunnen veel ellende veroorzaken.
Kleine aantallen mijten kunnen al leiden tot stress en jeuk bij uw koppels
en ervoor zorgen dat ze zitstokken mijden of bij uitloop de stal niet meer
in willen gaan. Bovendien kan vogelmijt leiden tot een verminderde
eikwaliteit, productieverlies, een verhoogde voederconversie, ziekten
(o.a. vlekziekte, salmonella) en uitval.

• Start met regelmatige mijtenmonitoring! Alleen door monitoring krijgt u
een reëel beeld van de mate van besmetting.
• Loop ’s avonds de stal in en kijk of uw kippen rustig op stok zitten of dat
ze onrustig ogen.
• Controleer regelmatig vaste plaatsen in de stal met behulp van een zaklamp
En een blad papier waarmee u tussen spleten of kieren wrijft. Indien er rode
vegen op het papier ontstaan, zijn er bloedluizen aanwezig.
• Controleer bij aankomst van uw nieuwe koppels of ze vrij van vogelmijt zijn.
Indien de jonge hennen tijdens de avond of nacht zijn gevangen en geladen,
is er meer kans dat vogelmijten vanuit de opfok meeverhuizen naar de legstal.
Ook via niet gereinigde kippenkratten kunnen vogelmijten meekomen.
• Houd mogelijke vectoren van vogelmijten uit de stal. Dit kunnen wilde vogels
zijn, maar ook vliegen, ongedierte, kadavers, huisdieren en bezoekers. Voorzie
in bedrijfseigen kleding.
• Hanteer een strikte bedrijfshygiëne! Mijten blijven achter in spleten en kieren,
stof of ander vuil. Het belang van een goede hygiëne en reiniging is dus niet
te onderschatten en zorgt er tevens voor dat na behandeling van vogelmijt
eventuele nieuwe insleep beperkt wordt.

Maak een jaarplan en stel doelen!
MSD Animal Health helpt u daar graag bij.

www.my-msd-animal-health.nl/pluimvee

