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VIV Europe 2018 

 

Het is u natuurlijk niet ontgaan dat de afgelopen week de 

VIV Europe plaatsvond. Ook het samenwerkingsverband 

Agrimex Holanda, een samenwerkingsverband van NL 

bedrijven, die zich op de Mexicaanse markt richten en 

waarvan AERES/PEC lid is, was vertegenwoordigd met een 

stand op deze drukbezochte beurs. Vanuit PEC is een 

delegatie Mexicanen gedurende een aantal dagen begeleid 

en werden naast de beurs o.a. ook het pluimveebedrijf 

Noorlander in Barneveld, pluimveedierenartsenpraktijk 

Avivet en Ottevanger Milling Engineers bezocht.  

Zie meer hierover : 

https://www.poultryexpertisecentre.com/nieuws/2018-viv-

europe 
   

 

    

Project Implementatie van integrated Pest 
Management voor Vogelmijt op praktijkbedrijven 

 

Vogelmijt (ook wel bloedluis genoemd) bij legpluimvee is 

een hardnekkig en reeds lang bestaand probleem. De 

gezondheid en het welzijn van individuele dieren worden 

aangetast en de productie van eieren daalt.  Een 

verantwoorde en effectieve bestrijding vereisen een 

integrale aanpak van het totale probleem bij de leghennen, 

o.a. met geregistreerde en veilige middelen. De fipronilcrisis 

is aanleiding geweest voor een groot aantal stakeholders om 

het initiatief te nemen tot het project “Implementatie van 
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Integrated Pest Management voor Vogelmijt op 

praktijkbedrijven”. 

 

Twintig legpluimveehouders worden via een 1,5 jaar durend 

project begeleid om vogelmijt in hun stal op effectieve 

wijze te beheersen met behulp van Integrated Pest 

Management (IPM). Het project wordt georganiseerd en 

uitgevoerd door Wageningen Livestock Research, het Poultry 

Expertise Centre (PEC) en Bionext. 

 

In de tuinbouw wordt IPMdeze beheersmethode al langer 

gebruikt en is men in staat om de plagen effectiever te 

beheersen waarbij resistentievorming en residuen zoveel 

mogelijk worden beperkt. De twintig pluimveehouders 

nemen nu het voortouw om de ervaringen met deze 

methodiek toe te passen om op duurzame en verantwoorde 

wijze vogelmijt effectief te beheersen. 

  

Voor meer informatie klik hier: 

https://www.poultryexpertisecentre.com/nieuws/2018-ipm-

vogelmijt-gestart 
   

 

    

 

Stichting Opleidiings- en ontwikkelingsfonds 
Levensmiddelenindustrie (SOL) 

 

Graag willen wij uw aandacht vragen voor SOL want wellicht 

zijn de werkzaamheden van deze stichting interessant voor 

u. De SOL heeft diverse subsidietrajecten aangevraagd via 

het Europees Sociaal Fonds. Het Europees Sociaal Fonds 

(ESF) is het belangrijkste Europese middel om 

werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan werk te 

helpen en te zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle 

EU-burgers. 

 

Voor meer informatie klik hier: https://www.sol-

online.nl/esf-projecten.html 
   

 

    

Pluimveekrant 

 

Onlangs is de pluimveekrant weer verschenen waarin de 

werkzaamheden en activiteiten van Poultry Expertise Centre 

en Praktijkcentrum Emissiereductie voor Veehouderij (PEV) 

worden belicht met name over de aanpak fijnstofreductie en 

de start aanpak vogelmjt bij pluimvee. 

  

http://mailing.elbamedia.nl/mailcamp/link.php?M=770239&N=6607&L=5466&F=H
http://mailing.elbamedia.nl/mailcamp/link.php?M=770239&N=6607&L=5466&F=H
http://mailing.elbamedia.nl/mailcamp/link.php?M=770239&N=6607&L=5467&F=H
http://mailing.elbamedia.nl/mailcamp/link.php?M=770239&N=6607&L=5467&F=H


 

Klik hier voor meer informatie: 

https://www.poultryexpertisecentre.com/nieuws/2018-

pluimveekrant-juni 
   

 

    

 

AGENDA 

• 11 september bbq taire Barneveld  

• 15 september thema-avond pluimveeweb met als thema : 

voeding 

• 7 november thema-avond pluimveeweb huisvesting 

leghennen  

• 19 december thena-avond pluimveeweb   

• 13 februari fijnstofevent in samenwerking met pluimweb 

en agrivaknet 
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