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Schadelijke piepschuim kever bondgenoot in
strijd tegen vogelmijt
De piepschuimkever wordt gezien als een schadelijk insect dat je moet bestrijden. Pluimveehouders van de
Scharrelstudieclub Veluwe merkten ook een positieve kant van deze kever op: als de populatie in de stal
groeit, neemt de overlast van vogelmijt af. Zij vroegen Wageningen UR te onderzoeken hoe de piepschuimkever kan worden ingezet bij de vogelmijtbestrijding.
Dr. Ir. Jan ten Napel
(ASG – Animal Sciences Group van de Wageningen Universiteit
& Researchcentrum, Lelystad)

Reino Slingerland en
prof.dr. ir. Peter Groot Koerkamp
(AFSG – Agrarische Bedrijfstechnologie van de Wageningen
Universiteit & Researchcentrum, Wageningen)

VIJAND EN BONDGENOOT
De vogelmijt met het blote oog en
onder de microscoop (foto’s links en
midden) en piepschuimkever (foto
rechts).
Foto’s: WUR
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e vogelmijt (of bloedluis, zoals de
mijt vaak in de praktijk wordt
genoemd) is een hardnekkig probleem geworden in de pluimveehouderij. Het aantal toegestane
én werkzame bestrijdingsmiddelen is bijna tot
nul gereduceerd. Verhitten van de stal tussen twee
rondes is wel effectief om volwassen mijten te
doden, maar is relatief duur en de langzame temperatuurstijging biedt de vogelmijten de gelegenheid om te vluchten. Bovendien veroorzaakt deze
methode schade aan de stalinventaris.
De overlast van vogelmijt voor de kippen is groot.
Er ontstaat irritatie en onrust in het koppel en in
ernstige gevallen kunnen leghennen wel 15.000
keer per nacht bezocht worden door vogelmijt.
Dit leidt tot bloedarmoede en verminderde ziekteweerstand. De slechte nachtrust en de irritatie in
het koppel kunnen zomaar een opleving van
verenpikken en kannibalisme veroorzaken,
waardoor de problemen snel escaleren.
Voor de pluimveehouder kan de economische
schade behoorlijk oplopen. Er is meer sterfte,
er zijn meer infecties, er moet vaker behandeld
worden tegen vogelmijt en in ernstige gevallen
ontstaan er bloedstippen op de eieren, die daar-

mee tweedesoort worden. De schade wordt
geschat op 11 miljoen euro per jaar voor de Nederlandse pluimveesector. Ook mensen hebben last
van vogelmijt. De vogelmijt kan zich voeden op
mensen en mensen kunnen vrij gemakkelijk
allergisch worden voor vogelmijt.
Piepschuimkever
Pluimveehouders van de Scharrelstudieclub Veluwe, met name Ton van Ginkel, Evert Jan Versteeg
en Paul van Elten, zagen in hun scharrelstallen
dat de overlast van vogelmijt beperkt bleef zodra
de piepschuimkeverpopulatie voldoende groot
geworden was. Toch baarde dit hun ook zorgen.
De piepschuimkever kan schadelijk zijn voor
gebouwen, het zorgt voor snelle verspreiding van
ziekteverwekkkers als salmonella en campylobacter in de stal en ze kunnen overlast veroorzaken
bij het uitrijden van de mest. Hun grootste zorg
was misschien wel dat wanneer alle houderijsystemen worden uitgerust met mestbanden,
de kever zal verdwijnen uit de pluimveestallen.
De piepschuimkever legt namelijk de eitjes in
oude mest. Als mest wordt afgevoerd voordat de
larven volwassen zijn, kan de keverpopulatie zich
niet meer handhaven.

De piepschuimkever is afkomstig uit Afrika. Het
is een tropische kever, die in ons klimaat buiten
niet gedijt. Bij een temperatuur van 35 graden
Celsius is de leeftijd bij volwassenheid 4 weken,
maar bij 20 graden Celsius is dat toegenomen
tot ruim 23 weken. Bij 25 graden Celsius zijn de
kevers rond de 60 dagen volwassen. Ter vergelijking: voor de vogelmijt is dat in die omstandigheden 7-8 dagen. Volwassen kevers kunnen wel
400 dagen oud worden. Ze leggen eitjes in mest
met een vochtgehalte tussen 20 en 45 procent.
Larven kunnen tegen de wanden van de put en de
stal opklimmen om te verpoppen in isolatiemateriaal, waarin ze gangen boren (vandaar de naam
piepschuimkever). Dit doen ze vooral als er geen
goede mestlaag is om in te verpoppen. De kevers
voeden zich met gemorst voer, onverteerde delen
in de mest, kadavers en kapotte eieren. Piepschuimkevers kunnen toxische stoffen afscheiden
als ze zich bedreigd voelen. In hoge concentraties
zijn deze stoffen kankerverwekkend. De kever eet
vogelmijt in alle stadia. Onder laboratoriumomstandigheden is vastgesteld dat een kever
ongeveer 10 vogelmijten per dag eet.
Inzetten van de kever
De vraag is nu hoe je de piepschuimkever effectief
kunt inzetten bij de beheersing van vogelmijt,
zonder de schadelijke bijeffecten van de piepschuimkever zelf. Kunnen we dit in bestaande
stallen realiseren met technieken of de bedrijfsvoering? Of is het beter te denken aan de opzet
van een heel nieuw stalsysteem, waarbij je begint
bij het oorspronkelijke probleem? Vaak levert dat
namelijk een stabielere situatie op dan wanneer
je de bestaande stal als uitgangspunt neemt.
Methodisch Ontwerpen, waarbij stap voor stap
wordt toegewerkt naar echt nieuwe oplossingen,
is hiervoor een geschikte aanpak.
Uit de eerste stappen bleek dat
met name de volgende
onderwerpen van
belang zijn:

•
•
•
•
•

Een optimale leefomgeving voor de
piepschuimkever.
Ziekteverspreiding door de piepschuimkever
voorkomen.
Het opeten van piepschuimkevers door
kippen tegengaan.
Contact tussen piepschuimkever en
vogelmijt stimuleren.
Voorkomen dat piepschuimkevers in
afgevoerde mest terechtkomen.

In gesprek met pluimveehouders hebben we op
basis hiervan oplossingen ontwikkeld, waarbij we
een beschermde leefomgeving aanbieden die de
kevers liever hebben dan de mest. Dat kan door
veilige compost aan te bieden met het juiste
vochtgehalte (vrij van zoönosen) en tegelijkertijd
de mest onaantrekkelijk te maken, bijvoorbeeld
door de bevuilde mest sneller af te voeren of de
temperatuur in de mest laag te houden. Op die
manier wordt de ziekteverspreiding door de stal
geminimaliseerd, wordt de overlast in de afgevoerde mest beperkt en blijft de piepschuimkeverpopulatie beheersbaar met het aantal broedbakken. Bovendien kunnen schone kevers direct
bij het opzetten van opfokhennen in voldoende
aantallen binnengebracht worden, zodat vogelmijt
geen kans krijgt. De leefomgeving moet ook
afgeschermd zijn van de kippen, zodat de kevers
overdag met rust gelaten worden.
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C
A. lucht
B. compost
C. zand
D. verwarmingsbuis

TEKENINGEN TER
I N S PI R AT I E
De tekeningen moeten pluimveehouders aan het denken zetten en
stimuleren om te experimenteren
met piepschuimkevers als bestrijder
van vogelmijt.

Piepschuimkeverhouder
De hierboven geschetste aanpak laat zien dat je
door terug te gaan naar het oorspronkelijke probleem, de eisen en de functies, nieuwe oplossingen
kunt bedenken die het probleem veel beter
oplossen dan wanneer je uitgaat van de bestaande
situatie. De oplossing van de pluimveehouder als
piepschuimkeverhouder is nog niet praktijkrijp,
maar interessant genoeg om mee te experimenteren als de kevers toch al in de stal zitten.
Het project is uitgevoerd binnen het programma
Netwerken in de Veehouderij met financiële
steun van het ministerie van LNV.
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