Productnieuws
Vliegen weg en zelf niks gedaan
Bij de geiten, op het voer, de mest en in
de melkstal, overal heb je er in de zomermaanden last van. Vliegen. De bestrijding
zal voor geen enkele geitenhouder prioriteit nummer één zijn, maar lastig vinden
we ze allemaal. FlyBusters is volgens de
fabrikant de enige automatische vliegenbestrijder. Vliegenvrij zonder dat je er
zelf iets aan hoeft te doen dus.

Het idee achter het FlyBusters-systeem
bestaat al zo’n veertig jaar en komt
oorspronkelijk uit Amerika. Stalinrichter
Agriprom uit het Overijsselse Nieuwleusen
maakt het apparaat zelf. Doordat het een
automatische vliegenbestrijder is, heeft de
veehouder er na installatie geen omkijken
meer naar, zo zegt Valerie VandenBosch
van Agriprom.

Simpel en effectief
FlyBusters lijkt op het eerste gezicht een
simpel systeem. Het bestaat uit een voorraadvat van 220 liter, een pomp, een bedieningspaneel en een kunststof leidingensysteem met nozzles. That’s all. Om de twee
uur vernevelen de nozzles, die een bereik
hebben van 35 m2, gedurende zo’n 40
seconden het vliegenbestrijdingsmiddel
door de stal. VandenBosch: “Dit middel is
een extract van de chrysantenplant en tast
het zenuwstelsel van vliegen en andere
insecten aan waardoor het insect doodgaat.”
Het middel kan worden afgebroken door
uv-straling; na twee uur is zo’n 70 procent
van de vernevelde hoeveelheid al verdwenen.
“Door deze snelle afbraak kunnen vliegen
geen resistentie opbouwen tegen het middel
en zo blijft het dus effectief”, weet VandenBosch.

Geen hinderlijke geur
Volgens de fabrikant is het gebruikte middel voor de dieren niet hinderlijk. “Voor de

mens is het natuurlijk wel smaakgevoelig. Daarom
is het mogelijk
om een geur aan
het middel toe
te voegen.
Bijvoorbeeld
eucalyptus, dat
lekker verfrissend ruikt.” Met
name in paardenstallen kiest men
er op dit moment
voor om een extra
aroma toe te voegen.

GD Keurmerk Zoönosen
Zoönosen zoals Q-koorts en chlamydophilose zijn
ziekten die van dier op mens overdraagbaar zijn.
Steeds vaker worden kinder- en zorgboerderijen
en bedrijven met publieke functies waar schapen
en/of geiten gehouden worden, geconfronteerd
met de vraag welk risico zij vormen. Voor deze
situaties heeft de GD het Keurmerk Zoönosen
ontwikkeld. Aan de hand van een driestappenplan kunt u laten zien dat u voldoende maatregelen heeft genomen om zoönosen zoveel
mogelijk te voorkomen en dat u de kans op
besmetting beperkt.

1. Checklist invullen met uw dierenarts
Met de checklist GD Keurmerk Zoönosen brengt
u elk jaar de risico’s van mogelijk voorkomende
zoönosen op uw bedrijf in beeld.

Installatie en kosten

2. Score door de GD

In elke stal kan FlyBusters worden ingepast.
VandenBosch vertelt: “We komen voor een
gesprekje van 20 minuten langs, maken
een situatieschets van de stal en stellen op
basis daarvan de offerte op.” De uiteindelijke
installatie van het systeem kun je zelf doen,
maar Agriprom kan het ook regelen. Bovendien kun je kiezen voor een servicecontract.
“Bij storingen zijn we dan altijd bereikbaar,
we vullen het vat op tijd bij en we zorgen er
ook voor dat het systeem startklaar wordt
gemaakt in de zomer en in de winter uitstaat. Dan spoelen we alle leidingen schoon
en controleren het systeem op defecten.”
Makkelijk is ook dat het systeem bij uitbreiding van de stal gemakkelijk verlengd
kan worden door het ophangen van meer
leidingen met nozzles.
De kosten van FlyBusters zijn 1.629 euro
(exclusief btw) voor het vat met handpomp
en timer. Voor de leidingen en nozzles
komt daar nog 40 euro per 35 m2 bij.

Na retourzending van de ingevulde checklist
ontvangt u een score voor uw zoönosepreventie.
Wanneer er afdoende hygiënische maatregelen
worden genomen (onderdeel A), er geen abortus
heeft plaatsgevonden (onderdeel B) en er geen
verdenking is van het vóórkomen van zoönosen
(onderdeel C), dan komt het bedrijf in aanmerking voor het GD keurmerk Zoönosen.

Agriprom in Nieuwleusen, telefoon (0529) 455 320,
www.agriprom.nl

3. Keurmerk
Bij een puntenaantal van 60 of meer heeft u
een zoönosen-verantwoord bedrijf. U ontvangt
dan een keurmerkbordje met daarop het keurmerkzegel voor 2009. De toekenning van het
keurmerk wordt elk jaar opnieuw via uw eigen
dierenarts getoetst.

Uitzonderingen keurmerk
Indien Q-koorts en/of chlamydophilose via
abortus op het bedrijf is aangetoond en u
heeft geen adequate maatregelen genomen,
dan wordt geen keurmerk uitgereikt. Voor CL
geldt dat alle geiten waarbij CL is aangetoond
moeten zijn afgevoerd, omdat hiertegen geen
behandeling bestaat. Als de dieren niet zijn
afgevoerd, wordt geen keurmerk afgegeven.

Kosten en aanmelden
Een abonnement op het GD Keurmerk Zoönosen
kost 65 euro per jaar (tarief 2009 inclusief btw,
inclusief één check). De kosten van het bedrijfsbezoek rekent u rechtstreeks af met uw dierenarts. Meer informatie, ook over aanmelden, op
www.gddeventer.com, rubriek schaap/geit.
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