PIK, PIK, PIK...
en er als de kippen bij zijn!

Kippen vinden het geweldig; afleidingsmateriaal in de pluimveestal. Veel bedrijven
pikken graag een financieel graantje mee, dus afleiding is dan ook in alle soorten,
kleuren en maten te koop. Van geperste eierschalen, gele en rode emmers met inhoud
en gasbetonblokken tot strobalen of zelfgemaakte creaties. Maar mag dit wettelijk
allemaal wel en zijn alle materialen even verantwoord?
Wetgeving waar een pikblok of ander afleidingsmateriaal aan moet voldoen, is er nog
niet. Maar voorzichtigheid en kwaliteitsdenken zijn wel op hun plaats. Is bijvoorbeeld
de samenstelling van het materiaal bekend? Wellicht dat onderstaande tips u daarmee
kunnen helpen.

• G
 a van elk afleidingsmateriaal dat u inzet na, of u deze verantwoord kan inzetten.
Denk daarbij aan HACCP-richtlijnen en of de materialen veilig zijn voor uw koppel
en consument. Onveilige materialen kunnen schadelijk zijn voor de continuïteit
van uw bedrijf!
• C
 ontroleer voor gebruik van afleidingsmateriaal altijd goed wat de samenstelling
van het materiaal is. Gasbetonblokken worden bijvoorbeeld veel gebruikt in de
pluimveehouderij en kippen maken er de mooiste kunstfiguren van. Maar weet u
precies wat de samenstelling van deze gasbetonblokken zijn? Informeer bij Avined
of Secure Egg of het materiaal gebruikt mag worden.
• L
 et op het natriumgehalte van pikblokken. Kippen kunnen door een te hoge
natriumconcentratie meer gaan drinken en dat heeft effect op de mestkwaliteit.
• M
 aakt u zelf pikblokken van zakken beplakt met grind, kiezels of andere
grondstoffen? Controleer dan vooraf of de lijm en materialen wel veilig in uw
koppel gebruikt mogen worden.
• W
 ees waakzaam op parasieten. Veel afleidingsmateriaal, zoals bijvoorbeeld
balen tarwestro, snijmais, gehakseld stro, vlas, mot of luzerne zijn perfecte
verstopplaatsen voor vogelmijten. U verhoogt hiermee het risico van insleep
van vogelmijten in uw stal!
• G
 ebruik in een nieuw koppel nooit oude afleidingsmaterialen. Insleep van
vogelmijten of andere virussen en bacteriën kan dan gemakkelijk plaatsvinden.

Stro, luzerne of mot zijn perfecte verstopplaatsen voor vogelmijten en kunnen zorgen voor nieuwe insleep.

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

