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Interessante lezingen
• Voorkomen: Vencomatic Q-perch Hartekreet: innovatie
belemmmerd door wetten en emoties. Stimuleren. Veel niet
aan orde geweest
• Beheersen. Koppert inzet van roofmijten als onderdeel IPM.
• Bestrijden. Aanpak IPM verschilt per situatie (oude, moderne
stallen/ gangbaar of biologisch/etc.)
• Bestrijden. Interessant verhaal Ctgb. Wat mag wel en wat
mag niet. Maar ook grijs gebied. Verdwijnen RUB-lijst
problermatisch, maar Europees komen er mogelijk ook méér
middelen.
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Conclusies: algemeen
• Problematiek is oud, hardnekkig en complex.
• Er is niet één oplossing. Altijd combinatie van methoden/
middelen nodig. Altijd integraal pest management (IPM) nodig!!
• Aanpak IPM verschilt per situatie (oude, moderne stallen/
gangbaar of biologisch/etc.)
• Totale IPM-gereedschapset problematisch, want:
• Niet ergens mooi, overzichtelijk en actueel beschikbaar; moet
veranderen!
• Bij lange na ook niet compleet en effectief; gezamenlijk aan gaan
werken!
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Conclusies: voorkómen
• Toekomstbeeld positief; technisch gesproken is het nu al mogelijk
stallen zo te bouwen/in te richten dat bloedluis beheersbaar is.
Vraag is wel of het (altijd) financieel haalbaar is!
• Kansen Nl op wereldmarkt!
• Bij bestaande stallen lastiger. IPM nodig. Gereedschapset moet
beter:
• Reinigen vóór nieuw koppel kan effectiever
• Hoe garanderen we schone nieuwe koppels?

• Silicapoeder interessante optie! Als reinigingsmiddel geen
toelating nodig. Bij claim tegen bloedluis weer wel. Hoe lossen we
dat met Ctgb en NVWA op?
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Conclusies: beheersen
• Monitoren bloedluisdruk eerste vereiste; kan
beter dan het nu veelal gebeurt
• Gereedschapset moet beter:
• Te weinig en dan al vlug noodzaak chemische
bestrijding. Als biocide of als diergeneesmiddel
• Urgentie extra groot voor biologisch pluimveehouders

• Interessant nieuw diergeneesmiddel van MSD ter
beheersing door toediening via drinkwater
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Conclusies: bestrijden
• Voorkómen en beheersen 1e voorkeur
• Gereedschapset moet beter:
• Weinig toegelaten middelen ( 1 biocide en 2
diergeneesmiddelen)
• Biologisch pluimveehouders staan met lege handen!

• Bij goed landbouwkundig gebruik toxicologisch geen
risico
• Maar mogelijk wil deel van consumenten sowieso geen
residue in eieren of vlees
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Aanbevelingen
• Zorg voor toegankelijk en actueel overzicht van totale IPMgereedschapset
• Voor voorkómen, beheersen, bestrijden
• Stel aan de hand van dat overzicht een ontwikkelagenda op om
gereedschapset te verbeteren
• Kies daarin prioriteiten en vooral sla de handen ineen:
•
•
•
•

Pluimveesector
Pluimveeservicebedrijven
Fabrikanten van geneesmiddelen en biociden
Overheid: Ctgb, Cbg, NVWA en LNV (bv stimuleren onderzoek)

• Bijzondere aandacht voor biologische sector nodig!!
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