Stroomschema vrijgave vermeerderingsbedrijven (deel 1)

AANGEBODEN DOOR

Ieder schema is een vereenvoudiging van de werkelijkheid.
Heeft u vragen, kijk dan eens op www.avined.nl/thema/fipronil.
Of neem contact met ons op via fipronil@avined.nl

–

GEBLOKKEERD UBN

11 september 2017

Geen verdere actie

NEE
Advies GD:
Fipronil zoveel
mogelijk verwijderen
in de stal

+
+
JA

Advies:
Lege stal door
dierenarts bemonsteren*

JA

Per stal nagaan:
–
Stal leeg?
NEE
(eieren weg,
kippen weg,
mest weg)

Huidig koppel
aanwezig

Ruien
of
doorproduceren

Advies GD:
Fipronil zoveel
mogelijk verwijderen in
de stal

Doden op locatie
Opzet nieuw koppel
of verklikkerkippen****

PRODUCT NIVEAU

PRODUCT NIVEAU
(Broed)eieren***

Kippen

monstername
door NVWA
(eerste keer: Nee
4 weken na opzet)

vrijgave
vorig koppel
door NVWA

uitslag
onder
0.005 mg/kg
Schema 2

Ja

Nee

Mest***

(Broed)eieren
monstername
door NVWA

naar BMC
monstername
door NVWA Nee
(eerste keer:
4 weken na opzet)

uitslag
onder
0.005 mg/kg

naar BMC
Nee

monstername
door NVWA

Ja

Ja

vrijgave
kippen

vrijgave
mest

nee
Vrijgave
eieren, kippen en mest

Stal vrij

ja

LET OP**:
Als alle stallen vrij zijn, dan wordt de hele
UBN door NVWA vrijgegeven

* Bemonstering door dierenarts, conform protocol GD
** Export broedeieren en dieren alleen als de hele UBN is vrijgegeven
*** Bemonstering eieren resp. mest nieuw koppel n.v.t. indien eieren resp. mest vorig koppel al is vrijgegeven
**** Als eieren NVWA bij verklikkerkippen onder 0,005 mg/kg is, dan vrijgave eieren en kippen

Hulpmiddelen voor pluimveehouders
•
•
•

Nee

geen fipronil
aangetoond

vrijgave (broed)eieren
(broedeieren inleggen
in NL**)

Ja
vrijgave (broed)eieren
(broedeieren inleggen
vrijgave kippen
in NL**)
Eieren, kippen en mest vrijgegeven

proefslachting
door NVWA
uitslag
conform

Ja

vrijgave mest
uitslag eieren schone stal
onder 0,005 mg/kg

Mest

Schema 2

geen fipronil
aangetoond
Ja

Ja

Nee

Kippen

Inzetten verklikkerkippen: minimaal 15 stuks, door hele stal heen****.
Monstername op eigen initiatief en verantwoording puur ter indicatie voor eigen informatie.
Uitslag conform betekent: niet aangetoond (<0,005 mg/kg) of <LOQ (>= 0,005 mg/kg en < 0,010 mg/kg)

