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Het Proefbedrijf Pluimveehouderij uit Geel is de lead partner van het 
Interreg North-West Europe MiteControl project. Samen met de andere 
projectpartners zoekt het Proefbedrijf naar oplossingen om bloedluizen 
te controleren. Maar liefst negentig procent van de legkippenbedrijven 
in Noordwest-Europa zijn besmet met de rode vogelmijt (‘bloedluis’). 
Deze mijten zuigen ’s nachts het bloed uit de kippen waardoor ze 
kampen met bloedarmoede met een hoger voerverbruik, lager 
legpercentage en soms zelfs mortaliteit tot gevolg. 

In de kijker: MiteControl

Ondanks twintig jaar doorgedreven 
onderzoek is er voorlopig nog geen 
bestrijdingsmethode gevonden 
die alle bloedluizen e�  ciënt kan 
verwijderen. Temeer omdat er 

WIE ZIJN WIJ?
Het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel is een provinciaal praktijkbedrijf met internationale 
uitstraling. Het beschikt over unieke, hoogtechnologische infrastructuur voor leg- en vleeskippen. Die 
laat toe om theorie en kennis te testen in omstandigheden die sterk vergelijkbaar zijn met commerciële 
bedrijven. Nieuwe technologieën vinden eerst ingang op het Proefbedrijf Pluimveehouderij alvorens 
geïmplementeerd te worden in de praktijk. Dit beschermt de pluimveehouder tegen onnodig risicovolle 
investeringen. Met dit soort praktijkonderzoek wil het Proefbedrijf Pluimveehouderij kijken hoe 
e�  ciëntiewinst en return on investment gerijmd kunnen worden met duurzaamheid en dierenwelzijn. 
De kennis die het Proefbedrijf tijdens deze onderzoeken opdoet, wordt gedeeld met de pluimveesector 
en de burger. 

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF 
Abonneer je op de tweemaandelijkse nieuwsbrief van het Proefbedrijf Pluimveehouderij via 
http://web.provincieantwerpen.be/cn/avrml/pv of door een e-mail te sturen naar proefbedrijf@
provincieantwerpen.be met vermelding 
van je voornaam, naam en of je al dan 
niet een pluimveehouder bent.

CONTACT OPNEMEN MET PROEFBEDRIJF 
PLUIMVEEHOUDERIJ IN GEEL?
Bel of mail ons via T 014 56 28 70 of 
E proefbedrijf@provincieantwerpen.
be of bezoek onze website www.
provincieantwerpen.be > Proefbedrijf 
Pluimveehouderij.

tijdens de eiproductie slechts een 
handvol producten ingezet mogen 
worden. Bovendien zijn de eerste 
stadia van besmetting moeilijk te 
detecteren en te behandelen in de 

stal. Het omgaan met resistentie nu 
en in de toekomst is eveneens een 
uitdaging tijdens ons onderzoek. 

Omdat de oplossing ligt in de 
combinatie van technieken, zijn alle 
projectpartners nu op zoek naar 
een geïntegreerde aanpak, die het 
gehoopte resultaat geeft. In deze 
strategie zijn bioveiligheid en een 
goede monitoring van bloedluizen 
van groot belang. Bijkomend 
zullen de onderzoekers van het 
Proefbedrijf Pluimveehouderij 

ook verschillende geïntegreerde 
bestrijdingsstrategieën uittesten. 
In eerste instantie wordt er 
gewerkt met niet-chemische 
middelen. Enkel als deze falen 
wordt overgegaan op chemische 
bestrijding. Deze methoden 
worden uitgetest in de stallen van 
het Proefbedrijf Pluimveehouderij 
en in pilootbedrijven in België, 
Nederland en Groot-Brittannië. 

Voor dit onderzoek werkt het 
Proefbedrijf Pluimveehouderij 

samen met experten uit 
vijf Europese landen. We 
werken ook samen van 
experimenteel onderzoek in 
labo’s tot praktijkonderzoek bij 
pluimveehouders. Door nauw 
contact met elkaar te houden, 
kunnen we elkaars onderzoek 
versterken én de doorlooptijd 
versnellen waardoor we veel sneller 
resultaten kunnen boeken.  

Groen Kennisnet ontsluit in samenwerking met de agrarische 
onderwijsinstellingen en uitgeverij Roodbont Publishers B.V. online 
cursusmateriaal voor de veehouderij. Meer dan honderd e-learning 
hoofdstukken over de commerciële pluimveehouderij, melkveehouderij 
en varkenshouderij zijn nu online beschikbaar.

Online cursusmateriaal veehouderij 
beschikbaar via Groen Kennisnet

De online cursussen behandelen 
verschillende thema’s binnen 
de pluimvee-, melkvee- en 
varkenshouderij. Zo kun je je als 
student of cursist bij pluimvee 
bijvoorbeeld verdiepen in 
onderwerpen als pluimveevoeding, 
dierenwelzijn, gedrag en hygiëne. 
Bij melkvee komen onderwerpen 
als melkwinning, beweiding, bodem 
en rundveefokkerij aan bod. En 
bij varkenshouderij zijn onder 
andere cursussen ontsloten over 
kraamstalmanagement, biggenopfok 
en vleesvarkens. Alle online cursussen 
zijn vrij toegankelijk via deze link: 
https://wiki.groenkennisnet.nl/site/
cursusmateriaal-veehouderij

GROEIEND AANBOD 
CURSUSMATERIAAL
Op dit moment zijn zeven cursussen 
pluimveehouderij, vijf cursussen 
melkveehouderij en vijf cursussen 
varkenshouderij beschikbaar. In 
totaal zijn dat nu al 107 e-learning 
hoofdstukken. Maar hier zal het niet 
bij blijven. Er zijn plannen om nog 
meer cursussen voor de pluimvee-, 
melkvee- en varkenshouderij 
te ontsluiten. Ook komen er op 
korte termijn cursussen bij voor 
andere veehouderijsectoren, 
zoals kalverhouderij en voor 
schapen- en geitenhouderij. Het 
online cursusmateriaal veehouderij 
dat ontsloten wordt via Groen 

Kennisnet, wordt zo het meest 
complete overzicht aan vrij 
toegankelijk, online cursusmateriaal 
voor de veehouderij.

Pluimvee was de eerste veehouderij 
tak die begonnen is met de 
e-learning. Het centrum voor 
innovatief vakmanschap heeft 
samen met het Poultry Expertise 
Centrum gedurende drie jaar 
geïnvesteerd in de e-learning.

Op de site van het Groenkennisnet 
staan nu de eerste zeven modules 
van de pluimveehouderij.
Introductie pluimveehouderij: 
Hierin wordt de keten, het ei en 
het vlees van de kip besproken en 
uitgelegd. Daarna wordt ingegaan 
op de verschillende takken in de 
pluimveehouderij van broederij, 
opfok, vleeskuikens, vermeerdering 
en de fokkerij.

Daarna volgen de onderwerpen 
voeding, productiesystemen, 
hygiene, gezondheid van mens 
en dier, dierenwelzijn en gedrag, 
maatschappij en consument.

Elk van deze e-learnings bestaan 
uit vijf tot tien hoofdstukken waarin 
de kennis op een overzichtelijk 
manier met verduidelijkende vragen 
en opdrachten voor het voetlicht 
worden gebracht. In ieder hoofdstuk 
zitten fi lmpjes en animaties om 
de kennis op een zo toegankelijke 
mogelijk wijze uit te leggen. Voor 
iedereen, van absolute leek tot een 
deskundige pluimveehouder zitten 
er weetjes en kenniselementen die 
je weer een stapje verder helpen in 
de wereld van de kip. 

Naast deze zeven modules 
zijn er nog vier op het 
gebied van bedrijfseconomie, 

ondernemerschap, vlees, het ei, 
de broederij, waarin verdiepende 
kennis is opgenomen. Deze modules 
zijn bij het Poutry expertise centrum 
te vinden. 

SAMENWERKING
Het cursusmateriaal is 
ontwikkeld door agrarische 
onderwijsinstellingen in 
samenwerking met diverse 
organisaties, provincies, gemeenten 
en het bedrijfsleven. Hierbij zijn 
onder andere Roodbont Publishers 
B.V., het Poultry Expertise Centre, 
CIV Agri&Food, SDDDC (Sino-Dutch 
Dairy Development Centre), CIV 
Varkenshouderij en talloze andere 
bedrijven betrokken geweest.

Heb je vragen? Voor meer informatie 
kun je mailen naar: c.duim@aeres.nl

ONDERWIJS & ONDERZOEK




