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Om insleep van vogelmijt en ziektekiemen in uw stal zoveel mogelijk  
te voorkomen, is het van belang ook eens te kijken naar uw kadaver-
management en de aanwezigheid van vogels en vliegen in uw stal  
en uw omgeving. 

Kadavers trekken bijvoorbeeld vliegen aan, die voor hun voortplanting afhankelijk zijn 
van dierlijke mest en organisch afval. Vliegen hebben ook vochtige plekken nodig,  
om te vermijden dat hun eitjes en maden uitdrogen. Daarnaast zijn kadavers in 
kruiwagens of open emmers de ultieme verstopplek voor vogelmijten.

Persoonlijk advies voor een optimale bedrijfshygiëne? 
De pluimveespecialisten van MSD Animal Health komen graag bij u langs!

• Verwijder dagelijks alle kadavers uit de stal.

 -  Kadavers trekken knaagdieren, mijten, vliegen en kevers aan,  
die ziektekiemen kunnen verspreiden. 

 -  Kadavers bieden een goede schuilplaats voor vogelmijten (vogelmijten kunnen  
in de bek van dode dieren kruipen).

 -  Bij verwijdering van de kadavers kunnen onderweg vogelmijten uit de kadavers 
vallen, waardoor ze andere plaatsen van de stal of omgeving van de stal kunnen 
besmetten.

 -   Voer kadavers bij voorkeur in emmer of afgesloten zak direct af naar de gekoelde 
afgesloten kadaveropslag. Laat dode dieren niet bij de staldeur liggen!!!!   
Warme kadavers verspreiden geuren en trekken ongedierte aan. 

 -  Plaats de kadaveropslag bij voorkeur (of indien mogelijk) bij de ingang van het erf, 
zodat de destructiewagen niet dicht bij de stallen hoeft te komen.

•  Voorkom zoveel mogelijk vliegenoverlast in de stal en de omgeving van de stal  
(bv. mestopslag). Vliegen kunnen niet alleen vogelmijten vervoeren en virussen 
en bacteriën overbrengen, maar bezorgen ook de omwonenden hinder.

 -  Bestrijd niet alleen de volwassen vliegen, maar ook de maden.

 -  Elimineer zoveel mogelijk geschikte vliegenbroedplaatsen, zoals vochtig organisch 
materiaal (eierresten), mest en aangekoekt voer in of rond voerbakken en silo’s.

 -  Voorkom lekkende drinkwaterleidingen, waternippels, vochtplekken van regen- of 
grondwater, een hoge vochtigheid in de stal of condens op waterleidingen.

 -  Draai elke drie dagen tenminste de mest af. 

 -  Dek mesthopen en de mestloods indien mogelijk af en verwijder regelmatig  
de harde mestkoek.

 -  Droog de mest, zodat vliegen er geen eieren in gaan leggen.

 -  Zorg voor voldoende ventilatie in de stal. Vliegen houden niet van luchtbeweging  
en kiezen hun broedplaats veelal op ‘luchtvrije’ plaatsen van de stal.

 -  Plaats horren of rubberflappen bij de toegangsdeuren om vliegen buiten  
de stal te houden.

Goed kadavermanagement helpt  
insleep van vogelmijt voorkomen!


