Help, ik sta in het rood!

Heeft u wel eens in het rood gestaan? Niet fijn! Dat vinden kippen ook
wanneer ze kampen met rode vogelmijtinfestaties van Billy en zijn
familie. Nacht in, nacht uit hebben zij last van de kriebelende en zuigende
vogelmijten, die roodheid, jeuk en bloedarmoede veroorzaken, met alle
gevolgen van dien voor uw portemonnee en het welzijn van uw kippen.
Wilt u Billy en zijn vriendjes stoppen, lees dan snel verder!

• Vermijd onnodige bezoekers op uw bedrijf en zeker in de stallen.
• Verlaag alle vervoersbewegingen op uw bedrijf.
• Laat vrachtwagenchauffeurs de stal niet betreden.
•	Voorzie bezoekers, zoals dierenartsen en voorlichters, van bedrijfs- of staleigen
kledij en schoeisel en zorg ervoor dat hun voertuigen zoveel mogelijk buiten
uw erf blijven. Dit geldt natuurlijk ook voor personen die bepaalde reparatiewerkzaamheden komen uitvoeren in uw stal.
•	
Verdeel het erf in een schoon- en vuil gedeelte en scheid deze delen met een
stevige afsluiting. Het schone gedeelte omvat de leefruimte van de dieren en de
eierbehandeling en wordt voorafgegaan door een hygiënesluis. Het vuile gedeelte
omvat bijvoorbeeld mesttransport, voerleveringen en kadavertransport. Voertuigen
die voer leveren, dieren transporteren, mest weghalen en auto’s van dierenartsen
en voorlichters komen enkel op het vuile gedeelte van het erf.
•	Registreer iedereen die uw bedrijf en de stallen bezoekt. Bij ziekte-uitbraak kan
hier altijd naar teruggegrepen worden, om eventuele oorzaken op te sporen.
•	Was uw handen voor- en na het betreden van uw stal.
•	Zorg dat vreemde personen of voertuigen niet zomaar het bedrijf kunnen betreden.
•	Gebruik in de stallen het liefst laarzen met weinig reliëf of gladde zolen. Zo vermijdt
u dat organisch materiaal aan de zool blijft plakken. Dat komt de reiniging en
ontsmetting ten goede.
•	Vermijd onnodige bezoeken aan collega-pluimveebedrijven. Indien dit toch gebeurt,
draag dan bedrijfseigen kleding en laarzen van collega-bedrijf. Neem na het bezoek
een douche en was uw kleding. Let er ook op dat uw voertuig geen besmetting van
het ene bedrijf naar het andere kan overbrengen.

Wilt u een handige hygiëne-checklist of een hygiëneprotocol
voor erfbetreders downloaden?
Dat kan op:
www.my-msd-animal-health.nl/pluimvee/bedrijfshygiene
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