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Vogelmijt
• Levenscyclus van slechts 7-10 dagen

– Snelle vermenigvuldiging
• Voeden zich met bloed van kippen

– In afwezigheid van kippen:
• Mensen
• Huisdieren

• Ze kunnen zeer lang overleven
– Zonder voeding
– Onder extreme omstandigheden
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Vogelmijt
• Overdag:

– Schuilt in hoekjes en kiertjes
• ‘s Nachts:

– Loopt naar de kippen
– Voedt zich met bloed van de kippen
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Vogelmijt
= 

wereldwijd
probleem
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Aanpak vogelmijt
Bestrijden en/of beheersen moeilijk:
1. Een bestrijding wordt vaak te laat uitgevoerd

• Plaag zichtbaar  aantal vogelmijten al te groot

2. Weinig vogelmijten komen in aanraking met het bestrijdingsmiddel
• Huidig toegestane middelen kortdurende werking
• Slechts een gedeelte van de vogelmijten komt in contact
• Mijten in de gaten en kieren moeilijk te bereiken met spray-middelen

3. Snelle resistentie tegen middelen
• Effectiviteit van een bestrijdingsmiddel kan snel afnemen
• Aantal effectieve middelen is daardoor beperkt
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Aanpak vogelmijt
Chemisch bestrijdingsmiddel:
• Vroeg of laat ALTIJD resistentie
 weer nieuw middel nodig

• Risico op residuen
• Gezondheidsrisico’s



Hoe doen ze dat in andere sectoren?
Plantenteelt: 
- Diverse luizen en mijten
- Soms maar één chemisch middel

- Resistentie-preventie!
- Op tijd actie ondernemen: monitoren

Geïntegreerde plaagdierbeheersing



IPM = Integrated Pest Management

© I. Vänninen LUKE, Finland

Preventie
insleep

Monitoren Besluit:
Behandelen?

Niet chemisch
behandelen

Selectief 
middel?

Minder 
middelen

Afwisselen 
middelen

Resultaat?



IPM vogelmijt
• Preventie
• Monitoren
• Managementmaatregelen
• Niet-chemisch/synthetische bestrijdingsmethoden
• Synthetische bestrijdingsmiddelen
• Evalueren effect preventie, maatregelen, methoden en 

middelen
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Integrated Pest Management
= Duurzaam voor dier, mens en milieu

– Behandeling alleen na overschrijding van een drempelwaarde (monitoren!)
– Milieu vriendelijke maatregelen en methoden voor preventie en controle
– Synthetische pesticiden alleen toegepast als laatste redmiddel

 Bestrijding op het juiste moment = optimaal resultaat

 Minder kans op:
– Resistentie
– Residuen



Wat is nodig voor beheersen vogelmijt?
1. Praktisch toepasbare, veilige systematiek

• Preventie & bestrijding

2. Inzicht in de ontwikkeling van vogelmijtbesmetting in 
pluimveestal

• Meten = weten

3. Betrouwbaar en helder overzicht middelen
• Welke middelen zijn toegestaan?
• Onder welke voorwaarden toegestaan?
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Project Aanpak van vogelmijt bij pluimvee
2 routes:
1. Implementatie van IPM op praktijkbedrijven

• Leren toepassen, ervaringen opdoen en uitwisselen
Inzicht nieuwe management methoden tegen vogelmijt, kosten/baten

• Praktijktest van de modellen en adviesprogramma
• Monitorplaatsingsplan: op hoeveel plaatsen monitoren en waar?

2. Stappenplan verantwoord gebruik middelen tegen vogelmijt
• ‘witte lijst’ van veilige middelen
• Goede beschrijving toepassingsmogelijkheden, voor- en nadelen
• Nieuwe systematiek voor verantwoord gebruik van middelen die niet geregistreerd 

hoeven te worden
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0. Management van project

1a. 
Implementatie 
IPM op 
praktijkbedrijven

1bi. Praktijk 

test (t.b.v. 

modellen en 

bestrijdings-

adviesprogram

ma)  

1bii. Monitor-

plaatsingplan

(op hoeveel  

plaatsen 

monitoren en 

waar)

Stap 1.

Inventarisatie 

gebruikte 

middelen 

(uitvoering door 

sector)

Stap 3. 

Ontwikkelen 

systematiek 

voor middelen 

die niet 

geregistreerd 

hoeven te 

worden

1. Stimuleren implementatie IPM voor 
vogelmijt op praktijkbedrijven

1b. Doorontwikkeling 
modellen en 
Bestrijdingsadvies
programma

2. Stappenplan verantwoord gebruik 
middelen

3. Communicatie

Stap 2. Opstellen 

lijsten  

toegelaten en 

niet toegelaten 

middelen incl. 

resp. gebruikers 

info en 

toelatingseisen



Project Aanpak van vogelmijt bij pluimvee
• Uitvoering: 

– Wageningen Livestock Research: Monique Mul, Francesca Neijenhuis, Izak Vermey
Biometris: Johan van Riel, Rudi de Mol

– PEC: Jan Workamp, Eltjo Bethlehem
Wendy Louwen, Ann-Jo Smits 

– Bionext: Hans Fuchs
– Overig: Maria Groot, Resi Bens

• Start: april 2018
• Eind: november 2019

• Resultaten:  www.wur.nl/vogelmijt



Dank aan alle financiers !



Hartelijk dank 
voor uw
aandacht


