“Bloedluis goed beheersbaar met
biologische bestrijding door roofmijt”
Maatschap Claessens-Louwers is een echt familiebedrijf.
Ze zijn altijd op zoek naar de beste kwaliteit om hun
scharrelleghennen in topconditie te houden. De 125.000
hennen leven in een volièresysteem, waarbij het
dierenwelzijn, milieu en de mens centraal staan.

Wensen van de klant
“We hebben in 2006 op aanraden van een kennis contact gezocht met Rentokil,
omdat we last hadden van bloedluis. In die tijd heette het nog Protekta. Rentokil
is leverancier van roofmijt, de natuurlijke vijand van bloedluis. We hadden al veel
chemische middelen geprobeerd, maar daar wilden we van af.”, vertelt de heer
Claessens. “Het gebruik van chemische middelen voelt niet goed. Het zijn middelen
die bedoeld zijn om te doden en ik wil niet dat onze hennen daar mee in aanraking
komen. Ook voor onze eigen gezondheid is het niet goed om chemische
middelen te gebruiken.” De heer Claessens vat samen: “Een kip moet in topconditie
zijn. Bloedluis veroorzaakt problemen die van invloed zijn op de productie. Kippen
met bloedluis hebben meer voer nodig, dus hogere kosten. Daarnaast veroorzaakt
bloedluis onrust en stress. Stress kan weer tot ongewenst pikgedrag leiden.”

De oplossing van Rentokil
Nu we tien jaar verder zijn, is er veel veranderd aan de aanpak van bloedluis met
roofmijt, oftewel de biologische bloedluisbestrijding. Er is veel onderzoek gedaan
naar de inzet van roofmijten. Dit heeft geleid tot een nieuwe roofmijt en een andere
uitzetmethode. Bij stallen met een mestband wordt er door Rentokil succesvol
gewerkt met een unieke breeding bottle. “Bij bloedluisbestrijding is het belangrijk
dat er een goede samenwerking is tussen de bestrijder en de pluimveehouder en
dat hebben we met Rentokil.”, geeft de heer Claessens aan. “Ik ben van mening dat
biologische bestrijding de toekomst is. Op den duur kan er bij chemische
bestrijding een resistentie optreden bij de plaagdieren of de middelen worden
verboden. Met biologische bloedluisbestrijding zal dit geen invloed hebben op ons
bedrijf en is de bloedluis goed beheersbaar.”

Voordelen voor de klant

“Biologische bestrijding
is de toekomst. Op den
duur kan er bij
chemische middelen een
resistentie optreden bij
de plaagdieren of de
middelen worden
verboden. Door het
inzetten van roofmijt
zal dit geen invloed
hebben op ons bedrijf.”
Willy Claessens

“Het uitzetten van de flessen met roofmijt kost mij per stal één keer in de vier
Eigenaar
weken tweeëneenhalf uur. Met chemische middelen kost mij dit veel meer tijd.
Mts. Claessens-Louwers
Daarbij moet ik wel opmerken dat er minimaal tweewekelijks gecontroleerd moet
worden op bloedluis. Dit moet consequent gebeuren om overlast door bloedluis
tijdig op te sporen.” De heer Claessens vertelt verder. “Een ander voordeel is dat
de flessen met bloedluis worden bezorgd volgens een vast leverschema en op een
vaste dag in de week. Zo kan ik het uitzetten van de roofmijten goed inplannen.”
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225 Bestrijdingstechnici in Nederland
Kennis van de agrarische sector
Ruim 80 jaar ervaring in ongediertebestrijding
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Succesvolle biologische bloedluisbestrijding
Totaalpakket tegen ratten, muizen en vliegen
Beschermt de reputatie van uw bedrijf

