“Met roofmijt van Rentokil een langetermijnoplossing tegen bloedluis”
De Energy Egg Farm streeft ernaar scharreleieren te
produceren op een sociaal en maatschappelijk
verantwoorde wijze. Daarbij heeft de heer Douwe de Jong,
eigenaar, zich als doel gesteld om het meest duurzame ei
van Nederland te produceren.

Wensen van de klant
“Zo’n tien jaar geleden had ik in mijn stallen erg veel last van bloedluis. Via via
werd Rentokil mij aangeraden. Ik heb contact opgenomen, waarna de Agro
Accountmanager bij mij langs kwam om mijn situatie te bekijken”, vertelt de
heer De Jong. “Bloedluis herkende ik doordat het verenkleed van de kippen
slechter werd, ze aten meer voer, ze legden hun eieren op de grond en ik had
last van meer uitval. Ik had alle huis-tuin-en-keuken-middeltjes al wel
geprobeerd. Soms hielpen ze wel, maar het was elke keer maar van korte duur.”

De oplossing van Rentokil
“In overleg met Rentokil ben ik begonnen met het uitzetten van roofmijt in één
van de twee stallen. Het had al vrij snel succes”, legt de heer De Jong uit. “In
de begindagen van de biologische bestrijding werden de roofmijten eerst nog
gestrooid, daarna werden ze in emmertjes uitgezet. Maar nu worden ze in
“Biologische bloedluisspeciaal ontwikkelde kweekflessen op strategische plekken in de stallen
bestrijding kost mij
geplaatst. Vooral de laatste twee jaar heb ik veel geleerd over het gedrag van
minder tijd om uit te
zowel bloedluis als roofmijt. Zo weet ik nu dat je de stallen regelmatig moet
blijven controleren op bloedluis, omdat bloedluis zich verplaatst. De kweekfles- zetten. Voorheen was ik
met chemische middelen
sen met roofmijt moeten dan op de plekken geplaatst worden, waar de
een halve dag per week
bloedluis naartoe verhuisd is. Andere boeren kunnen van deze kennis
gebruikmaken. Ze moeten wel goed en consequent in de gaten blijven houden kwijt en nu met roofmijt
wat er in hun stal gebeurt.”
een halve dag per

maand, met als resultaat
een constante aanwezigheid van de natuurlijke
“Een groot voordeel van de bestrijding met roofmijt is dat de bestrijding 24/7
doorgaat. Ook als ik slaap. Daarbij kost het uitzetten van roofmijt mij minder tijd. vijand van bloedluis.”

Voordelen voor de klant

Voorheen was ik met chemische middelen een halve dag per week kwijt en nu Douwe de Jong
met roofmijt een halve dag per maand, met als resultaat een constante
Eigenaar
aanwezigheid van de natuurlijke vijand van bloedluis. Een ander voordeel is dat
Energy Egg Farm
bloedluis niet resistent kan worden voor roofmijt, wat bij chemische bestrijding
wel zou kunnen gebeuren. De bestrijding met roofmijt is natuurlijk en heeft
geen negatieve gevolgen voor de gezondheid van mens en dier”, aldus
de heer De Jong.
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