Hoe kan pluimveebesmetting met vogelgriepvirus voorkomen worden?
De recente uitbraken van vogelgriep in verschillende omringende landen zijn zeer verontrustend.
Wilde vogels kunnen vogelgriep overbrengen, maar ook via andere routes kan vogelgriep worden
verspreid. AVINED adviseert met klem om extra hygiënemaatregelen te nemen om de kans op
insleep en versleep van vogelgriepvirus te verkleinen. AVINED roept pluimveehouders die de hygiëne
scan nog niet hebben ingevuld op om dit z.s.m. te doen.

1. Beperken van bronnen van vogelgriepvirus
a. Beperken van de aanwezigheid van wilde (water)vogels rond het pluimveebedrijf, maar
ook van andere wilde vogels zoals zangvogels en duiven.
b. Beperken aantrekkelijke plekken, zoals slootjes, bomenrijen en begroeiing vlakbij de stal.
c. Verharden van de oppervlakte rondom de gehele stal en niet alleen aan de erfzijde
(ook om het opwervelen van virusdeeltjes uit wilde vogelmest door maaien van gras in
de buurt van de stal te beperken).
Deze punten zijn in ieder geval van toepassing voor binnengehouden pluimvee. Voor bedrijven
met uitloop zijn deze maatregelen niet mogelijk en is weren van wilde vogels veel complexer.
Verondersteld wordt dat een uitloop met bomen en struiken een stuk minder aantrekkelijk is
voor grasetende watervogels zoals ganzen en eenden. Van hen is bekend dat ze vaker
vogelgriepvirus bij zich hebben dan andere vogels en dus een risico vormen voor pluimvee.
Een aantal extra tips kunt u in dit artikel vinden.

2. Beperken van verslepen van virus naar en over het erf
a. Beschouw uw erf als vuil terrein. Uw erf kan besmettelijk materiaal bevatten
(bijvoorbeeld afkomstig van geïnfecteerde vogels of ongedierte).
b. Reinig en ontsmet de looppaden naar de stallen dagelijks.
c. Laat auto’s alleen noodzakelijkerwijs toe op uw erf en pas na het ontsmetten van wielen
en wielkasten. Pas laten vertrekken nadat de wielkasten en wielen wederom zijn
gereinigd en ontsmet met middelen die tegen virussen, zoals AI, werken.
d. Zorg voor effectieve ongediertebestrijding:
i. Minder aantrekkelijk maken omgeving: sloten, begroeiing en onverharde delen
rondom stal en rommel op het erf beperken, ontoegankelijk maken mestopslag
voor ongedierte.
ii. Maak stallen daadwerkelijk vrij van ongedierte, verwijder uitwerpselen zodanig
dat deze niet in contact komt met pluimvee. Wees kritisch op kieren, spleten,
mestbanden en eierbanden.

iii. Professionele bestrijding laten uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf.
e. Zorg voor nette afvoer van regenwater van de daken van stallen (niet op het erf laten
lopen) aangezien op de daken vogelmest aanwezig kan zijn.
f. Beperk contact van honden en katten met weilanden en (de omgeving van) de stal.
g. Aan huis verkoop van eieren zorgt voor veel extra bewegingen tussen stallen en erfgrens:
bij verplaatsen eieren van stal naar verkooppunt schone weg/vuile weg principes
hanteren.

3. Beperken insleep van virus in de stal
a. Plaats ontsmettingsbakken met schoon water en ontsmettingsmiddel, werkzaam tegen
virussen zoals AI, voor de ingang van de stallen. Ververs de inhoud dagelijks. Plaats deze
ook bij de ingang die de pluimveehouder zelf gebruikt.
b. Gebruik bij het betreden van de stalruimte altijd staleigen schoeisel en overall. Dus altijd
omkleden.
c. Laat geen huisdieren in de stal.
d. Maak gebruik van apart schoeisel en een bedrijfsoverall op het bedrijfsterrein. Loop met
dit schoeisel alleen over de verharde paden en zeker niet door graslanden.
e. Maak een hygiënesluis (verplaatsbare drempel) achter de ingangsdeur van de stal en zet
uw schoeisel voor die drempel. Trek een staleigen overall aan en stap achter de drempel
over in staleigen schoeisel. Wissel vervolgens nogmaals van schoeisel voordat u de
dierruimte betreedt.
f. Scherm ventilatie-openingen beter af voor toegang van (mest van) wilde vogels: bv. door
een afscherming aan te brengen die aan de bovenzijde dicht is, zodat besmeuring met
mest vanaf het dak of de lucht langs de ventilatie-openingen niet meer mogelijk is.
g. Houd opgeslagen strooisel en ruwvoer vrij van contact met wilde vogels en ongedierte.
h. Minder aantrekkelijk maken of afschermen van toegangsplekken voor ongedierte in de
stal, zoals kieren en spleten, mestbanden en eierbanden: hierbij wordt geadviseerd een
professioneel, gecertificeerd bedrijf in te schakelen

4. Extra aandacht bij ligging in een waterrijk gebied
a. Scherm uw bedrijfsterrein zoveel mogelijk af voor watervogels en alle typen wilde vogels
en vermijd direct contact, maar ook contact met uitwerpselen van vogels.
b. Gebruik vogelafschrikwekkende apparatuur en/of voorwerpen om deze dieren op
afstand van uw stallen te houden.
c. Loop niet met bedrijfslaarzen in graslanden of langs sloten.

5. Algemene voorzorgsmaatregelen
a. Sluit uw bedrijfsterrein en stallen af voor bezoekers en bezoekers moeten zich altijd
melden bij het huisadres.
b. Maak een duidelijke scheiding tussen het bedrijfsterrein en de ruimte rondom het
woonhuis.
c. Gebruik geen materialen van andere (pluimvee)bedrijven.
d. Houdt u ook zelf aan de regels; ook als pluimveehouder kunt u smetstof verspreiden.

