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Voorwoord
Voor u ligt het eindresultaat van mijn minor thesis bij de leerstoelgroep Bedrijfseconomie aan
de Universiteit van Wageningen. Voordat ik aan deze thesis begon had ik geen idee van de
problemen die vogelmijten veroorzaken in de leghennensector. Het is dan ook een probleem
dat niet erg bekend is en ook erg onderschat wordt in de praktijk. Tijdens het doen van mijn
onderzoek heb ik ontzettend veel geleerd. Niet alleen over vogelmijten, maar ook over het
modelleren van zo’n probleem. Ik heb tijdens het doen van mijn onderzoek veel gehad aan de
hulp van mijn supervisors. Allereerst wil ik graag mijn supervisor Paul Berentsen bedanken
voor zijn enthousiasme en uitgebreide feedback op mijn werk. Daarnaast zou ik ook graag mijn
supervisor Johan van Riel van Livestock Research willen bedanken voor het delen van zijn
enthousiasme en kennis over het onderwerp.

Denise Bergman

Wageningen, februari 2017
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Samenvatting
Vogelmijten (Dermanyssus gallinae) zijn ectoparasieten die een groot probleem vormen in de
pluimveehouderij. Vogelmijten voeden zich met bloed van de hennen, waardoor er bij de
hennen bloedarmoede kan ontstaan. Dit zorgt voor een lagere eierproductie, verminderde
eierkwaliteit en hogere sterfte. Daarnaast worden de hennen door de vogelmijten onrustiger
en agressiever. Tevens kunnen vogelmijten betrokken zijn bij de overdracht van pathogenen
die ziektes kunnen veroorzaken bij mens en dier.

Vogelmijten bevinden zich niet constant op de hennen, maar alleen als zij zich voeden met
bloed van de hennen. Dit doen zij over het algemeen ’s nachts. De rest van de tijd verstoppen
zij zich in kieren en naden in de stal. Hierdoor zijn ze moeilijk te monitoren en bestrijden. Omdat
dit zo moeilijk is, is het voorkomen van een vogelmijtbesmetting erg belangrijk. Preventie komt
neer op één belangrijk punt: goede hygiëne. Bij een vogelmijtbesmetting of vermoeden hiervan
is monitoring erg belangrijk om de besmetting onder controle te houden. Er zijn verschillende
manieren van monitoring, die uiteenlopen van plekken in de stal een score geven tot
vogelmijtvallen en de gevangen vogelmijten tellen. Deze methodes zijn echter erg
arbeidsintensief, waardoor ze in de praktijk niet veel gebruikt worden. Een nieuwe methode
die uitkomst biedt is de automatische vogelmijtteller waarmee secure monitoring mogelijk is.

Met behulp van monitoring kan dan het moment van bestrijding bepaald worden. Bestrijding
heeft vaak maar een tijdelijk effect en zal de populatie vogelmijten niet volledig uitroeien. Er
zijn verschillende mogelijke bestrijdingsmethoden, maar de conventionele methode is die met
chemische acariciden. Er zijn echter verschillende keerzijdes aan het gebruik van chemische
acariciden. Door veelvuldig gebruik van chemische acariciden is resistentie een probleem
geworden bij de bestrijding van vogelmijten en ook zijn een groot aantal chemische acariciden
verboden in verband met het milieu en de voedselveiligheid. Er zijn ook andere mogelijkheden
voor bestrijding. Silicaproducten hebben een uitdrogende werking, waarmee ze de
beschermende buitenste laag van de vogelmijten aantasten. Andere mogelijkheden zijn voor
de bestrijding zijn het gebruik van de natuurlijke vijanden van de vogelmijten, etherische oliën
en de Thermokill methode.

Het doel van het huidige onderzoek was om een simulatiemodel te maken om zo de
economisch optimale bestrijding van vogelmijt te vinden. Het model is opgezet met behulp van
dynamisch programmeren in Excel. Het model beschrijft één ronde van 55 weken op een
leghennenbedrijf. In het model moet elke week een beslissing genomen worden over het wel
of niet bestrijden in die week. De beslissing in de ene week heeft dan effect op die in de
volgende week. De besmettingsgraad is de toestandsvariabele in het model die in de praktijk
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kan lopen van 0 tot ongeveer 70. Het is een maat voor de schade die de vogelmijten
veroorzaken bij de hennen. Als er in een week niet bestreden wordt, neemt de
besmettingsgraad met 5% toe. Als er wel bestreden wordt neemt de besmettingsgraad met
15% af. Bij een besmettingsgraad onder de 10 treedt er geen productieschade op. De
beslissing om al dan niet te bestrijden wordt bepaald aan de hand van de bestrijdingskosten
en de productieschade. Het gebruikte bestrijdingsmiddel is een silicaproduct, dat €0,03 per
hen kost. De productieschade is berekend aan de hand van relatieve toenames in
voederconversie, tweede soort eieren en mortaliteit ten opzichte van de normale productie bij
een toename in besmettingsgraad. Al deze gegevens zijn ingevoerd in Excel en met de Excel
oplosser is zo de optimale bestrijdingsstrategie bepaald waarbij de totale kosten minimaal zijn.
Daarnaast is een aantal mogelijke standaardbestrijdingsplannen met het model gesimuleerd
om te kunnen vergelijken met het optimale bestrijdingsplan. Ten slotte is er een
gevoeligheidsanalyse uitgevoerd om te testen hoe robuust het optimale bestrijdingsplan is.

Uit het optimale bestrijdingsplan blijkt dat het optimaal is om te zorgen dat er geen
productieschade ontstaat. Er wordt dan 13 keer bestreden. Er zijn in dit bestrijdingsplan dan
ook alleen de bestrijdingskosten van €19.192. Als standaardbestrijdingsplannen vergeleken
worden met het optimale bestrijdingsplan, blijkt dat het standaard één keer per maand
bestrijden in de buurt komt van het optimale bestrijdingsplan, met een verschil van €400.

Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt dat het veranderen van de productieverliezen, de voer-, eieren slachtprijzen en de prijs van tweede soort eieren geen invloed heeft op het optimale
bestrijdingsplan. Het veranderen van de begin- en eindbesmettingsgraad zorgt ervoor dat in
het begin en het einde van de legronde het bestrijdingsplan verandert, maar dat het in het
midden nog steeds optimaal is om te zorgen dat er geen productieschade ontstaat. Het
aanpassen van de populatiegroei, het bestrijdingseffect, de bestrijdingskosten en de prijzen
veranderen hooguit de kosten, maar de bestrijdingsstrategie blijft hetzelfde. De conclusie die
hieruit getrokken kan worden is dat de bestrijdingsstrategie waarbij de besmettingsgraad onder
de 10 blijft een zeer robuuste strategie is.

Door gebrek aan betrouwbare data uit praktijkonderzoek met betrekking tot zaken als variatie
in temperatuur, populatiegroei en bestrijding is het model eenvoudig gehouden. Meer
onderzoek hiernaar kan het model verder verbeteren, maar het huidige model kan zeker een
basis

vormen

voor

de

economisch

optimale

bestrijding

van

vogelmijten

op

leghennenbedrijven.
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Hoofdstuk 1. Inleiding
Vogelmijten (Dermanyssus gallinae) zijn ectoparasieten die zich voeden met bloed van vogels
en daarmee groot probleem vormen in de pluimveehouderij. Met name in de leghennensector
is het probleem groot, omdat deze dieren langer aangehouden worden dan bijvoorbeeld
vleeskuikens en een populatie vogelmijten zich in die periode goed kan ontwikkelen (Hoglünd
et al., 1995; Van Emous et al., 2005a; George et al., 2010). Vogelmijten voeden zich met bloed
van de hennen, waardoor er bij de hennen bloedarmoede kan ontstaan. Dit zorgt voor een
lagere eierproductie en hogere sterfte. Ook de kwaliteit van de eieren wordt negatief beïnvloed.
Daarnaast worden de hennen door de vogelmijten onrustiger en agressiever. Dit kan een
trigger zijn voor verenpikken, met alle welzijnsproblemen van dien (Sparagano, 2009). Tevens
kunnen vogelmijten betrokken zijn bij de overdracht van pathogenen die ziektes kunnen
veroorzaken bij mens en dier (Moro et al., 2009).

Het probleem van vogelmijt bestaat al sinds kippen gehouden worden, maar met de
intensivering van de pluimveehouderij is het probleem steeds groter geworden (Van Emous et
al., 2005a). De prevalentie van vogelmijt in de leghennensector wordt geschat op 95% (Van
Emous et al., 2005b). Vogelmijt komt meer voor in de minder intensieve systemen, omdat er
hier meer plekken zijn voor de vogelmijt om zich te verstoppen. Door het verdwijnen van de
legbatterijen is het aantal minder intensieve leghennenbedrijven toegenomen, waarmee ook
het probleem van vogelmijten is toegenomen (Hoglünd et al., 1995; Sparagano et al., 2009).
Een andere oorzaak voor het toenemen van het probleem is het constante stalklimaat van de
moderne stallen. Vroeger waren de stallen koud in de winter, waardoor de vogelmijt minder
kans kreeg om zich te ontwikkelen en voort te planten waardoor de vogelmijtenstand in de
winter omlaag ging. In de moderne stallen is dit niet meer het geval, dus de vogelmijtenstand
gaat in de winter niet meer automatisch omlaag. Daarnaast wordt het probleem van vogelmijt
erg onderschat in de sector en is de aanpak om vogelmijt te bestrijden niet gestructureerd
(Van Emous et al., 2005a).

Vogelmijten bevinden zich niet constant op de hennen, maar alleen als zij zich voeden met
bloed van de hennen. Dit doen zij over het algemeen ’s nachts. De rest van de tijd verstoppen
zij zich in kieren en naden in de stal, waar ze zich ook voortplanten (Van Emous et al., 2005a).
Hierdoor zijn ze moeilijk te monitoren en bestrijden. Daarnaast zijn er steeds minder geschikte
bestrijdingsmiddelen door de opgebouwde resistentie van de vogelmijt. Tevens worden er
steeds meer bestrijdingsmiddelen verboden omdat die schadelijk blijken te zijn voor de
hennen, de consument of het milieu (Sparagano et al, 2009).
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Het is dus erg belangrijk dat er meer onderzoek wordt gedaan naar effectieve bestrijding van
vogelmijt. Een belangrijk onderdeel van die bestrijding is het monitoren van de
vogelmijtenstand in de stal. Door nauwkeuriger te weten hoeveel vogelmijten er aanwezig zijn
op het bedrijf, kan er effectiever worden bestreden. Daarnaast is het belangrijk dat er ook
gekeken wordt naar het effect dat de vogelmijten hebben op de productie van de leghennen.
Aan de hand van die productiegegevens kan het optimale moment van bestrijding bepaald
worden. Het optimale punt van bestrijding is moeilijk te bepalen, omdat het van veel factoren
afhankelijk is. Dit punt kan op basis van economische gronden worden vastgesteld, omdat
zowel productieschade als bestrijding geld kosten.

Het doel van dit onderzoek is het opzetten van een simulatiemodel om zo de economisch
optimale bestrijding van vogelmijt in de leghennensector te vinden. Hierbij is het de bedoeling
om niet alleen de vogelmijtenstand in de stal mee te nemen, maar ook de productiegegevens
van de leghennen hiermee te combineren. Tevens wordt ook de bestrijding en het effect
hiervan op de vogelmijtenstand en de productie meegenomen. De uitkomst van dit
simulatiemodel is een bestrijdingsplan dat aangeeft op welke momenten er bestreden moet
worden om de totale kosten te minimaliseren. Met dit simulatiemodel zou het makkelijker
moeten worden om het juiste moment van bestrijding te bepalen en vogelmijt effectief te
bestrijden.

Voordat dit model opgezet kan worden, is meer inzicht nodig in het vogelmijtenprobleem.
Daarom is in Hoofdstuk 2 een literatuurstudie gedaan. Hierin worden algemene kenmerken
van vogelmijten en de gevolgen van een besmetting met vogelmijten voor de leghennen
onderzocht. Verder wordt de preventie, monitoring en bestrijding van vogelmijten in
leghennenstallen uitgezocht. Ten slotte wordt de financiële schade die vogelmijten met zich
meebrengen onderzocht. Daarna wordt in Hoofdstuk 3 de opzet van het model besproken en
worden de resultaten weergegeven in Hoofdstuk 4. In Hoofdstuk 5 worden deze resultaten
bediscussieerd, waarna in Hoofdstuk 6 een algemene conclusie gegeven wordt.
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Hoofdstuk 2. Literatuurstudie
In dit hoofdstuk wordt onderzocht welke problemen vogelmijten aanrichten en hoe groot het
probleem daadwerkelijk is. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de monitoring van
vogelmijt en worden verschillende manieren van bestrijding besproken. Verder wordt er
onderzocht wat er momenteel bekend is over de financiële schade die vogelmijten aanrichten
op leghennenbedrijven.
2.1 Vogelmijten
Vogelmijten zijn ectoparasieten, wat betekent dat ze zich op de buitenkant van hun gastheer
bevinden (Van Emous et al., 2005a). De mijten hebben een lengte van ongeveer 1,5 mm
(Nordenfors, 2000; Sparagano et al., 2014). Gastheren voor de vogelmijt zijn voornamelijk
wilde vogels en pluimvee dat wordt gehouden voor productie (Van Emous et al., 2005a). Met
name in de leghennensector vormt vogelmijt een probleem. Een reden hiervoor is dat
leghennen over het algemeen voor een langere tijd worden aangehouden dan bijvoorbeeld
vleeskuikens, waardoor vogelmijten meer kans hebben om echt een probleem te vormen
(Marangi et al., 2009). Momenteel wordt de prevalentie van de vogelmijt in Nederland geschat
op 95% (Van Emous et al., 2005b). Dit betekent dat op bijna alle leghennenbedrijven in
Nederland vogelmijten voorkomen. De ernst van de problemen die vogelmijten aanrichten
wordt echter door de sector erg onderschat (Van Emous et al., 2005a).

Vogelmijten bevinden zich niet constant op de hen, maar alleen tijdens het voeden (Chauve,
1998; Kilpinen, 2001). Dit doen ze voornamelijk ’s nachts, om het risico om opgegeten te
worden door de hennen te minimaliseren (Kilpinen, 2005). Met hun ogen kunnen ze alleen
licht en donker onderscheiden, waardoor reuk belangrijker is bij het opsporen van hennen voor
een bloedmaaltijd (Van Emous et al., 2005a). Ook vinden ze hun gastheren door CO2 vanuit
de ademhaling van de gastheer en de beweging en warmte van de gastheren (Kilpinen, 2005).
Bij het voeden bevinden de meeste vogelmijten zich op de hals en rug van de hennen (Maurer
et al., 1988) en een maaltijd duurt tussen een half uur en anderhalf uur (Chauve, 1998). De
rest van de tijd verstoppen ze zich in nesten, waar ze zich ook voortplanten. Deze nesten
bevinden zich in kieren en naden in de stal, het liefst zo dicht mogelijk bij de voedselbron: de
hennen. Vooral in de buurt van de zitstokken verstoppen de vogelmijten zich dan ook erg graag
(Van Emous et al., 2005a).

Temperaturen onder de -20°C en boven de 45°C zijn dodelijk voor vogelmijten (Nordenfors et
al., 1999). Maar niet alle temperaturen tussen die uiterste temperaturen zijn ideaal voor de
vogelmijten. Uit het onderzoek van Nordenfors et al. (1999) bleek dat vrouwelijke vogelmijten
bij 5°C kunnen overleven en ook eitjes leggen. Echter, die eitjes ontwikkelden zich niet verder.
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Volgens Maurer en Baumgärtner (1992) ontwikkelt de populatie vogelmijten zich het best bij
temperaturen tussen de 25°C en 37°C. Een vogelmijt kan de levenscyclus dan in een week
doorlopen. Als de temperaturen lager of hoger worden, dan zal het ontwikkelingstraject langer
duren. In de gemiddelde leghennenstal is de temperatuur 20°C. In de gemiddelde
leghennenstal zal het ontwikkelingstraject dus langer duren dan bij de ideale temperatuur.
Volgens het onderzoek van Tucci et al. (2008), duurt het doorlopen van de levenscyclus dan
elf dagen.

Ook de relatieve vochtigheid heeft een invloed op het overleven en ontwikkelen van de
vogelmijten. In het onderzoek van Nordenfors et al. (1999) werden vrouwelijke vogelmijten bij
verschillende relatieve vochtigheidscondities gehouden en werd het aantal eitjes dat zij legden
geregistreerd. Hieruit bleek dat de meeste eitjes werden gelegd bij een relatieve vochtigheid
van 76%. Deze relatieve vochtigheid komt overeen met die in de gemiddelde leghennenstal.

Als de temperatuur en relatieve vochtigheidscondities ideaal zijn, zal de vogelmijt om de twee
à drie dagen een bloedmaaltijd nemen (Maurer et al., 1998). Bij een bloedmaaltijd neemt een
vogelmijt relatief veel bloed tot zich, dit kan tot wel drie keer het lichaamsgewicht van de
vogelmijt voor de maaltijd zijn. Een vogelmijt kan zonder bloedmaaltijd wel 8 tot 9 maanden
overleven (Nordenfors et al., 1999).

De populatie vogelmijten in een stal kan erg snel groeien omdat ze zich snel kunnen
voorplanten en ze hun hele levenscyclus in een week kunnen doorlopen, mits de temperatuuren vochtigheidscondities ideaal zijn (Figuur 2.1). Deze levenscyclus omvat een aantal
transformaties waarvoor een bloedmaaltijd nodig is (Sparagano et al., 2014; Van Emous et al.,
2005a). Als de vogelmijten volwassen zijn, zullen zij zo snel mogelijk paren. Het vrouwtje heeft
dan wel weer een bloedmaaltijd nodig voordat zij de eitjes kan leggen. Dit is dan ook de reden
dat vrouwtjes vaker een bloedmaaltijd nodig hebben dan de mannetjes (Chauve, 1998; Van
Emous et al., 2005a).
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Figuur 2.1 De levenscyclus van een vogelmijt. De grijze pijlen geven een bloedmaaltijd weer om naar de
volgende levensfase te kunnen.

Maurer en Baumgärtner (1994) hebben een model gemaakt voor de populatiegroei van
vogelmijten. Hieruit blijkt dat de populatie tot een bepaald niveau exponentieel groeit en dan
min of meer constant blijft. De groeisnelheid en het niveau zijn ook weer afhankelijk van de
omgevingstemperatuur. Bij temperaturen tussen de 25°C en 35°C wordt het punt vanaf waar
de populatie constant blijft eerder bereikt en is het aantal vogelmijten ook hoger dan bij
temperaturen rond de 20°C.
2.2 Gevolgen van vogelmijt voor hennen
Vogelmijten hebben op verschillende manieren een negatieve invloed op de hennen. Er zijn
invloeden op het gedrag, die indirecte fysieke effecten tot gevolg hebben. Daarnaast zijn er de
indirecte fysieke effecten als gevolg van de vogelmijt als vector voor pathogenen. Ten slotte
zijn er de directe fysieke effecten van vogelmijten op de hennen. Uit al deze effecten volgt dan
de productieschade.

Het gedrag van de hennen wordt beïnvloed door vogelmijten. Het aantal vogelmijten per hen
tijdens een besmetting loopt uiteen van 50.000 (Van Laar, 2003) tot 250.000 (Maurer en
Baumgärtner, 1994). Dit aantal vogelmijten veroorzaakt onrust en irritatie bij de hennen.
Omdat de vogelmijten vooral ’s nachts actief zijn, zullen zij een verstoorde slaap bij de hennen
veroorzaken (Kilpinen et al., 2005). De vogelmijten veroorzaken ook huidirritaties en veeruitval

11

bij de hennen (Nordenfors, 2000). Dit heeft tot gevolg dat het verenpak van de hennen slechter
wordt, en dit kan tot meer verenpikken leiden (Kilpinen, 1999; Van Emous et al., 2005a). Het
verenpikken op zich heeft dan weer negatieve gevolgen voor de hennen. Door verenpikken
kunnen ernstige wonden ontstaan en het kan zelfs fataal worden (Zenner et al., 2009).

Vogelmijten kunnen pathogenen overbrengen naar de hennen, waar de hennen ziek van
kunnen worden. Vogelmijten zijn hier uitermate geschikt voor omdat ze bloedmaaltijden nemen
waarbij ze dus ook pathogenen die zich in het bloed van de hen bevinden kunnen meenemen.
Die pathogenen kunnen ze dan weer doorgeven aan de volgende hen waar ze een
bloedmaaltijd nemen. Daarnaast leven vogelmijten lang genoeg om ook volgende koppels
hennen te besmetten met de pathogenen, waardoor de pathogenen blijven circuleren. Eén
van de pathogenen waar vogelmijt mee geassocieerd wordt is Salmonella enteritidis. Deze
ziekteverwekker wordt vaak geassocieerd met pluimveeproducten en kan zo ook mensen
besmetten (Moro et al., 2009). Ook kan een vogelmijt het vogelgriepvirus doorgeven. Dit virus
kan grote gevolgen hebben voor de pluimveepopulatie, maar ook voor mensen (Sommer et
al., 2016).

Naast indirecte effecten zijn er de directe fysieke effecten van de vogelmijt op de hennen.
Zoals in paragraaf 2.1 beschreven, kan een vogelmijt drie keer zijn eigen gewicht aan bloed
opnemen tijdens een bloedmaaltijd. Bij een zware besmetting van vogelmijten kan dit zorgen
voor een flinke afname van de bloedhoeveelheid in de hen. De afname in bloedhoeveelheid
moet de hen opvangen door nieuw bloed te produceren. Dit kost erg veel energie, waardoor
de hen inteert op haar reserves om genoeg energie voor alle lichaamsprocessen en productie
te hebben. Als die reserves op beginnen te raken, zal de hen verzwakt raken (Van Emous et
al., 2005a). Daarnaast gaat de productie van nieuw bloed over het algemeen langzamer dan
de snelheid waarmee de vogelmijten het bloed van de hennen opnemen. Dit zorgt dus voor
een trend van afnemende bloedhoeveelheid bij de hennen, met ernstige bloedarmoede tot
gevolg (Kilpinen et al., 2005). Als dit te lang doorgaat, neemt de bloedhoeveelheid zo erg af
dat sterfte zal optreden. Daarbij is er een verband tussen de besmettingsgraad van vogelmijt
en de sterfte: hoe meer vogelmijten, hoe meer sterfte (Arkle et al., 2006).

De verzwakking van de hen kan ook tot gevolg hebben dat de hen vatbaarder wordt voor
andere ziektes die ook weer negatieve gevolgen voor de hennen kunnen hebben (Sparagano
et al., 2014). Daarnaast zal de groei van de vaak nog jonge hennen belemmerd worden
(Kilpinen et al., 2005).
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Door de verzwakking van de hen treedt er productieschade op. Die productieschade wordt in
eerste instantie zichtbaar als een hogere voederconversie. De reden hiervoor is dat de hennen
meer energie en dus meer voer nodig hebben voor onderhoud, eierproductie en de extra
bloedproductie. Als de hennen er dan alsnog niet in slagen om genoeg voer tot zich te nemen
en ook niet meer op reserves kunnen interen, uit zich dit in het leggen van minder eieren en
kleinere eieren (Van Emous et al., 2005a). Bij sterfte zal de productie helemaal stoppen, wat
ook een vorm van productieschade is. Ook zal de slachtopbrengst van de hennen dalen, omdat
de hennen minder snel groeien door de vogelmijten en een lager slachtgewicht zullen hebben
(Kilpinen et al., 2005). Daarnaast hebben vogelmijten een negatieve invloed op de
eierkwaliteit. De hennen kunnen minder energie steken in de eierproductie, waardoor de
eischaalkwaliteit achteruit gaat. Ook kunnen er bij een vogelmijtbesmetting bloedstippen op
de eieren voorkomen, doordat veel vogelmijten zich op de eierverzamelband bevinden en de
eieren dan over de vogelmijten rollen. De mijten worden hierbij geplet en veroorzaken
bloedstippen op de eieren (Chauve, 1998). Hierdoor zullen de eieren in een lagere
kwaliteitsklasse terecht komen wat minder opbrengst voor de pluimveehouder tot gevolg heeft
(Van Emous, 2005a).

2.3 Preventie van vogelmijtbesmetting
Om te voorkomen dat een vogelmijtbesmetting plaatsvindt, kunnen verschillende preventieve
maatregelen genomen worden. Vooral hygiëne is hierbij van groot belang. Het grondig
schoonmaken van de stal tussen twee koppels in kan helpen om te zorgen dat eventuele
vogelmijten niet in de stal blijven tot het volgende koppel arriveert. Het gebruik van water en
een schoonmaakmiddel kan zorgen voor de eliminatie van een groot deel van de aanwezige
vogelmijten, omdat zij gevoelig zijn voor water (Maurer & Hertzberg, 2001; Van Emous et al.,
2005a).

Vogelmijten komen onder andere de stal in via de kratten waarin de hennen en vervoerd
worden. Het is dus van belang om deze kratten goed schoon te houden om te zorgen dat er
geen vogelmijten in de stal terecht komen. Vogelmijten kunnen ook via mensen in de stal
terecht komen. Daarom is ook het laten douchen van bezoekers of het helemaal weren van
bezoekers in de stal goed om te voorkomen dat de vogelmijten in de stal terecht komen (Mul
et al., 2009; Van Emous et al., 2005a).

Ook het systeem waarin de hennen gehouden worden kan ervoor zorgen dat de vogelmijten
geweerd worden. Er zijn verschillende volièresystemen ontworpen die ervoor zorgen dat de
vogelmijten moeilijk bij de hennen kunnen komen. Deze systemen hebben onder andere
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weinig contactpunten met de grond. Daardoor kunnen de vogelmijten moeilijk bij de hennen
komen als die ’s nachts op de zitstokken zitten en zal het probleem van vogelmijten beperkt
blijven. Daarnaast kan een systeem met weinig plekken waar de vogelmijten zich kunnen
verstoppen helpen bij het voorkomen van problemen (Van Emous et al., 2005a).

Via preventieve maatregelen kan gezorgd worden dat er minder vogelmijten het bedrijf in
komen. Het is echter bijna onmogelijk om de genoemde preventieve maatregelen zo uit te
voeren dat bedrijven compleet vrij van vogelmijten blijven.

2.4 Monitoring van de vogelmijtstand
Het monitoren van de vogelmijtstand is van belang omdat aan de hand van die gegevens de
optimale bestrijding van de vogelmijten kan worden bepaald. Het is echter erg moeilijk om de
vogelmijtstand te monitoren. Zoals eerder beschreven in paragraaf 2.1, verstoppen de
vogelmijten zich op de momenten dat ze geen bloedmaaltijd nemen. Dit maakt dat ze erg
moeilijk zichtbaar zijn. Daarnaast voeden ze zich over het algemeen ’s nachts, wanneer de
pluimveehouder niet in de stal aanwezig is (Van Emous et al., 2005a).

Er

is

een

aantal

manieren

om

de

vogelmijtenpopulatie

te

monitoren.

Bij

die

monitoringsmethoden worden mijten in de volgende levensfasen geteld: protonymf, deutonymf
en volwassen. De eitjes en larven worden hierbij dus niet meegenomen. Reden hiervoor is dat
zij niet mobiel zijn en geen bloedmaaltijd nodig hebben om naar de volgende levensfase te
transformeren.
De meest simpele monitoringsmethode is de zogenaamde “Mite Monitoring Score”. Volgens
deze methode moeten regelmatig enkele plaatsen in de stal bekeken worden en wordt het
aantal zichtbare vogelmijten een score gegeven tussen 0 en 4. Aan de hand van die scores
wordt dan bepaald of er wel of geen bestrijdingsmaatregelingen nodig zijn op dat moment (Cox
et al., 2009). Het probleem bij deze methode is echter dat visuele beoordeling subjectief is.
Daarnaast bevinden de meeste vogelmijten, zoals eerder beschreven, zich overdag niet in het
zicht, maar verstoppen zij zich. Hierdoor wordt de vogelmijtpopulatie met deze
monitoringsmethode onderschat.

Andere methodes zijn vogelmijtvallen die in de stal geplaatst kunnen worden. Eén van deze
methodes is die van Nordenfors (2000). Bij deze monitoringsmethode wordt golfkarton gebruikt
om de vogelmijten te vangen. Na 24 of 48 uur worden de vallen uit de stal gehaald, worden de

14

vogelmijten gedood door de vallen in een vrieskist te bewaren en worden de dode vogelmijten
daarna geteld. Deze methode is daarmee erg precies, maar wel arbeidsintensief.

Een andere methode om vogelmijten te vangen en daarmee de vogelmijtpopulatie te
monitoren is met de “MiteMonitor”. Dit is een vaste houder die in de stal kan worden gehangen
met daarin een verwisselbaar stuk golfkarton. Dit stuk kan uit de houder verwijderd worden en
leeg geschud worden, waarna de vogelmijten geteld kunnen worden of er een schatting kan
worden gemaakt hoe groot de vogelmijtpopulatie is (Van Emous et al., 2005a). Echter, ook
deze methode is erg arbeidsintensief omdat er regelmatig leeggeschud en geteld moet
worden.
Een variatie op de “MiteMonitor” is de methode in de praktijkstudie van Van Emous et al
(2005a). In deze studie zijn er PVC pijpjes gevuld met golfkarton gebruikt als vogelmijtval.
Deze vallen worden na een week uit de stal verwijderd en worden de vallen, inclusief mijten,
gewogen. Deze methode is sneller dan het tellen van de vogelmijten, maar daarmee ook
minder precies.

Wat alle bovengenoemde monitoringsmethoden gemeen hebben, is dat ze in meerdere of
mindere mate arbeidsintensief zijn. Hierdoor worden ze niet veel gebruikt in de praktijk.
Daarnaast kunnen veel van deze methoden kleine populaties vogelmijten niet waarnemen
(Mul et al., 2015). Om aan deze bezwaren tegemoet te komen hebben Mul et al. (2015) een
automatische vogelmijtteller ontwikkeld. De automatisch vogelmijtteller is een kastje met een
kleine opening waar de vogelmijten doorheen kunnen. Bij het naar binnen gaan komen ze
langs een sensor, die de vogelmijt registreert. De getelde mijt wordt vervolgens met behulp
van een luchtstroom naar een filter gezogen, waardoor de vogelmijt niet nog een keer geteld
wordt. Deze kastjes kunnen in de stal, onder de zitstokken bijvoorbeeld, worden gehangen en
zullen dan automatisch de vogelmijtstand registreren. Hierdoor is het monitoren van de
vogelmijtenpopulatie dus niet arbeidsintensief, waardoor deze methode aantrekkelijker is om
in de praktijk te gebruiken.

2.5 Bestrijdingsmethoden en kosten van bestrijding
Als vogelmijten eenmaal aanwezig zijn op het bedrijf, is het bijna onmogelijk om ze volledig
kwijt te raken (Chauve, 1998). Bestrijdingsmethoden hebben dan in het algemeen ook alleen
een tijdelijk effect (Nordenfors & Höglund, 2000). Het verstoppen van de vogelmijten in kieren
en naden in de stal maakt het bestrijden van de vogelmijten erg moeilijk. Een
bestrijdingsmiddel moet minimaal aan één van de twee volgende criteria voldoen om effectief
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te zijn. Het eerste criterium is dat het bestrijdingsmiddel de kieren en naden van de stal moet
kunnen bereiken om zo alle vogelmijten te bereiken. Het andere criterium is dat het
bestrijdingsmiddel lang genoeg actief moet zijn om er zeker van te zijn dat alle vogelmijten uit
hun schuilplaats gekomen zijn en in contact zijn geweest met het bestrijdingsmiddel (Mul et
al., 2015). In theorie zouden dus zowel stallen als hennen behandeld kunnen worden. In de
praktijk worden echter over het algemeen de stallen behandeld en niet de hennen. Een van
de redenen hiervoor is dat veel bestrijdingsmiddelen schadelijk kunnen zijn voor de hennen
(Van Emous, 2005a). In deze paragraaf worden veelgebruikte en veelbelovende
bestrijdingsmiddelen besproken. Aan het einde van de paragraaf is een samenvattende tabel
weergegeven en worden de bestrijdingsmethoden met elkaar vergeleken.

2.5.1 Chemische acariciden
Een manier van vogelmijtbestrijding is behandeling met chemische acariciden. Dit is de meest
gebruikte methode in gangbare leghennenbedrijven. Bestrijding met chemische acariciden
wordt als goedkoop beschouwd. Acariciden zijn stoffen die giftig zijn voor Acari, waar
vogelmijten bij horen. Deze stoffen kunnen in de stal gesprayd worden bij leegstand van de
stal, maar kunnen ook gebruikt worden als er hennen in de stal aanwezig zijn. Het sprayen
van de stallen is de meest gebruikte manier, maar er zijn nog andere mogelijke methodes. Zo
kunnen er ook vallen geplaatst worden die behandeld zijn met acariciden. Volgens het
onderzoek van Chirico & Tauson (2002) zijn die erg effectief. Die vallen moeten echter wel met
regelmaat vervangen worden, wat weer erg arbeidsintensief is. Voor grote commerciële
leghennenbedrijven is deze methode daarom niet goed toepasbaar.

Er zijn verschillende keerzijdes aan het gebruik van chemische acariciden. Door veelvuldig
gebruik van chemische acariciden is resistentie een probleem geworden bij de bestrijding van
vogelmijten (Chauve, 1998). Als populaties vogelmijten namelijk regelmatig aan acariciden
worden blootgesteld maar delen van die populaties niet doodgaan, kunnen die vogelmijten
resistentiemechanismen ontwikkelen en doorgeven aan volgende generaties (Chirico &
Tauson, 2002). Die resistentiemechanismen omvatten verschillende groepen enzymen. Door
te richten op die enzymen en het tegenhouden van die enzymen zou het mogelijk kunnen
worden om de vorming van resistentie tegen te gaan en zo het probleem van resistentie op te
lossen (Sparagano et al., 2014). Maar voor nu is dit nog niet mogelijk. Resistentie tegengaan
kan door correct gebruik in de juiste doseringen van de producten. Ook afwisselen van
verschillende bestrijdingsmiddelen of een combinatie van bestrijdingsmiddelen gebruiken kan
resistentie voorkomen (Mitchell, 1996).
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Er zijn ongeveer 35 soorten acariciden bekend die kunnen werken voor de bestrijding van
vogelmijt. De meest gebruikte acariciden zijn producten gebaseerd op carbamaten,
organofosfaten, formamidines en pyrethroïden (Marangi et al., 2009). Echter, niet al die stoffen
zijn tegenwoordig nog toegestaan. Veel acariciden zijn verboden vanwege schadelijkheid voor
het milieu en vanwege voedselveiligheid (Sparagano et al., 2014). Carbamaat bijvoorbeeld is
schadelijk voor de voedselveiligheid omdat resten van de stof achterblijven in de hennen
waardoor het schadelijk is voor de mens (Marangi et al., 2012). Er zijn er maar enkele stoffen
die specifiek voor de bestrijding van vogelmijten geregistreerd zijn in Nederland. Deze stoffen
worden momenteel als veilig beschouwd voor mens en dier. Dit zijn producten met de
werkende stoffen cyfluthrine en foxim (Sparagano et al., 2014).
Het product Solfac®, gebaseerd op de werkende stof cyfluthrin (een pyrethroïd) is een
synthetische acaricide (Sparagano et al., 2014). Het product kan door middel van een spray
in de stal aangebracht worden op plekken waar de vogelmijten voorkomen. Het hecht zich dan
aan oppervlakken waar het een onzichtbare laag op het oppervlak vormt. Hierdoor is het
product volgens de producent lang actief (Bayer Environmental Science, 2014). Het product
tast het zenuwstelsel van de vogelmijt aan waardoor de vogelmijt dood gaat. Het is een middel
dat zeer toxisch is voor de vogelmijten, maar in een zeer geringe mate en alleen in hoge
doseringen voor de hennen of mensen (Metcalf, 2002). Het product kan daarom ook worden
gebruikt in de aanwezigheid van de hennen, maar de hennen mogen er niet direct mee worden
bespoten (Bayer Environmental Science, 2014). Er is weinig literatuur beschikbaar over de
effectiviteit van dit middel voor de bestrijding van vogelmijten. Er zijn wel onderzoeken naar de
effectiviteit van cyfluthrin als bestrijdingsmiddel voor andere soorten mijten. Uit deze
onderzoeken blijkt dat cyfluthrin in de praktijk niet erg effectief is voor de bestrijding van die
mijten (Stara et al., 2014;. Hubert et al., 2007; Khan & Morse, 2006).
Het product ByeMite®, gebaseerd op de werkende stof foxim (een organofosfaat) is relatief
nieuw voor de bestrijding van vogelmijten. Het product is wat duurder dan de andere
chemische acariciden. Ook dit product is een spray waarmee oppervlakken in de stal
behandeld kunnen worden. Dit kan in de aanwezigheid van de hennen, maar het product mag
niet direct op de hennen gespoten worden. De werkende stof foxim is een inhibitor van het
enzym AChE in de synapsen in het zenuwstelsel. Hierdoor kunnen impulsen in het
zenuwstelsel van de vogelmijt niet meer normaal verwerkt worden. Hierdoor treedt verlamming
en uiteindelijk de dood op. Het product is een geneesmiddel en mag alleen op recept gebruikt
worden bij hoge besmettingen met vogelmijt. Onderzoek van Meyer-Kühling et al. (2007) laat
zien dat na gebruik van dit bestrijdingsmiddel een reductie in het aantal vogelmijten zichtbaar
is van 90% tot 99,3%. Deze hoge effectiviteit komt door het feit dat de werkende stof foxim
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lang actief blijft en zo de kans groot is dat alle vogelmijten met het product in aanraking komen.
Echter, onderzoek van Abdel-Ghaffar et al. (2009) toont aan dat langdurig contact met de stof
nodig is voor deze hoge effectiviteit. Zij geven aan dat bij langdurig contact 96% van de
vogelmijten sterft. Daarbij hebben zij een vermoeden van resistentie bij de andere 4%. Bij
contact van maar vier seconden, sterft maar 30% van de vogelmijten. Een ander nadeel van
dit product is dat er residuen van het product in de hennen en hun eieren achterblijven,
waardoor de eieren tot wel 25 dagen na behandeling niet verkocht kunnen worden (Hamscher
et al., 2007)

Daarnaast zijn er producten die niet specifiek geregistreerd zijn voor de bestrijding van
vogelmijt, maar hier wel voor gebruikt worden. Omdat er niet veel stoffen specifiek zijn
geregistreerd voor de bestrijding van vogelmijten, worden in de praktijk ook vaak acariciden
gebruikt die bedoeld zijn voor andere diersoorten of voor de landbouw. In Nederland worden
amitraz en verschillende pyrethroïden op die manier gebruikt (Sparagano et al., 2014). Bij deze
producten is er geen duidelijke beschrijving voor de juiste dosering bij kippen en is de kans
groter dat een verkeerde dosering gebruikt wordt. Dit is een van de redenen dat resistentie
zich kan ontwikkelen bij de vogelmijten (Marangi et al., 2012).

Amitraz heeft effect op het zenuwstelsel van de vogelmijten wat verlamming en de dood tot
gevolg heeft. Uit onderzoek van Fletcher & Axtell (1991) blijkt echter dat amitraz niet erg
effectief in de bestrijding van vogelmijten vergeleken met andere stoffen zoals carbamaten en
pyrethroïden. Marangi et al. (2009) kwamen tot de conclusie dat de effectiviteit van amitraz
afneemt door de ontwikkeling van resistentie.

Verder worden verschillende pyrethroïden gebruikt voor de bestrijding van vogelmijten. Zoals
eerder beschreven, is cyfluthrin een pyrethroïd bestrijdingsmiddel dat specifiek geregistreerd
is voor de bestrijding van vogelmijten, maar er zijn nog meer bestrijdingsmiddelen uit die groep.
Een van die veel gebruikte pyrethroïden is permethrin. Zeman en Železný (1985) hebben
onderzoek gedaan naar de effectiviteit van chemische acariciden voor vogelmijten. Uit dit
onderzoek kwam dat de pyrethroïden na de carbamaten, die nu verboden zijn, de hoogste
effectiviteit hebben. Maar ook hier zijn er bewijzen dat resistentie zich ontwikkeld heeft en de
effectiviteit afneemt (Nordenfors et al., 2001; Beugnet et al., 1997).

Niet alleen het feit dat er weinig beschikbare producten zijn voor chemische bestrijding maakt
dat er meer behoefte is naar alternatieve bestrijdingsmiddelen. Ook het feit dat na bestrijding
met chemische acariciden een bepaalde tijd de eieren niet verkocht mogen worden en het feit
dat de consument liever een productiesysteem ziet zonder chemische bestrijdingsmiddelen,
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maakt dat de behoefte aan alternatieve bestrijdingsmethoden steeds groter wordt (Sparagano
et al., 2014).

2.5.2 Biologische bestrijding
Het gebruik van chemische acariciden voor bestrijding van vogelmijten is niet toegestaan op
biologische bedrijven. Er zijn echter verschillende soorten biologische bestrijdingsmiddelen
beschikbaar voor de bestrijding van vogelmijten. Voorbeelden zijn silicaproducten,
plantaardige oliën en natuurlijke vijanden van de vogelmijt.

Silicaproducten hebben een uitdrogende werking. Ze beschadigen hiermee de beschermende
buitenste laag van de vogelmijten (Ebeling, 1971). Silicaproducten zijn niet schadelijk voor de
hennen en kunnen dus ook in aanwezigheid van hennen gebruikt worden (Chauve, 1998).
Omdat silicaproducten een mechanische werking hebben en geen metabolische zoals
chemische acariciden, is de kans klein dat de vogelmijten genetische resistentie zullen
ontwikkelen voor de silicaproducten (Maurer et al., 2009). Silicaproducten zijn er in
verschillende vormen. Er zijn natuurlijke producten, maar ook synthetische. Er zijn producten
in de vorm van een droge stof, een gel of een vloeistof. Maar allemaal zijn ze gebaseerd op
dezelfde werkende stof: silicon dioxide (SiO2). Silicaproducten worden als goedkope
bestrijdingsmiddelen beschouwd. Schulz et al. (2014) hebben onderzocht of er verschillen in
effectiviteit zijn tussen al deze verschillende vormen van silicaproducten. Zij zagen geen
verschil in effectiviteit tussen natuurlijke en synthetische producten. Zij vonden wel dat
vloeibare producten effectiever zijn dan de droge producten. De reden hiervoor is dat de droge
producten gevoeliger zijn voor een hoge relatieve vochtigheid in de omgeving en daarbij snel
hun effectiviteit verliezen. Vloeibare producten zijn hierop aangepast en blijver langer actief in
vochtige omgevingen zoals leghennenstallen. Silicaproducten op basis van gel hebben naast
een aantastende werking op de beschermlaag van de vogelmijten ook een immobiliserende
werking. Zodra de vogelmijt met zijn poten in aanraking komt met de gel, kan de vogelmijt zich
niet meer bewegen. Onderzoek van Maurer et al. (2009) heeft aangetoond dat bij gebruik van
silicaproducten als bestrijdingsmiddel, de reproductie van de vogelmijten wordt tegengegaan
en bij hoge concentraties ook sterfte veroorzaken. Onderzoek van Kilpinen & Steenbergen
(2009) heeft aangetoond dat de silicaproducten zorgen dat de vogelmijt binnen 24 uur al zijn
vocht kwijtraakt bij een temperatuur van 25°C en een relatieve vochtigheid van 75%. Omdat
dit product zo snel al het vocht onttrekt, krijgt de vogelmijt niet de kans om genoeg nieuw vocht
op te nemen door middel van een bloedmaaltijd. De vogelmijt gaat dan dus dood. In dit
onderzoek van Kilpinen & Steenbergen (2009) werden de vogelmijten voor 24 uur continu
blootgesteld aan oppervlakken die behandeld waren met de silicaproducten. Het is dus erg

19

belangrijk dat alle oppervlakken in de stal goed behandeld worden zodat de vogelmijten ermee
in aanraking komen. Ook is het belangrijk dat de oppervlakken opnieuw behandeld worden als
ze vervuild zijn met stof en viezigheid. (Kilpinen & Steenbergen, 2009).

Ook etherische oliën, oliën op basis van planten, kunnen gebruikt worden als
bestrijdingsmiddel tegen vogelmijten. Deze oliën zijn over het algemeen niet schadelijk voor
het milieu en voor de mens, waardoor het goede kandidaten voor de bestrijding van
vogelmijten zijn (George et al., 2009; Kim et al., 2004). Het is niet compleet duidelijk hoe de
etherische oliën de vogelmijten doodmaken, maar vermoed wordt dat zij vooral in de dampfase
hun werking op het respiratoire systeem van de vogelmijt hebben (Kim et al., 2007). Eén van
die etherische oliën die als bestrijdingsmiddel voor vogelmijten gebruikt kunnen worden is de
olie uit knoflook. Van deze olie is de werking deels bekend. Bekend is dat de knoflook het
bloed van de hen onaantrekkelijk maakt voor de vogelmijt. Daarnaast zorgt de knoflook voor
een hoge mortaliteit bij de vogelmijten, maar het is niet bekend hoe (Van Emous et al., 2005a;
George et al., 2010). Volgens het onderzoek van Maurer et al. (2009) zijn naast knoflookolie
ook koolzaadolie en sinaasappelolie ook erg effectief tegen vogelmijten. Zij zorgen voor een
sterke daling in de populatie vogelmijten. Kim et al. (2004) hebben de effectiviteit van meer
dan vijftig verschillende etherische oliën als bestrijdingsmiddel voor vogelmijten onderzocht.
Uit dit onderzoek kwam dat oliën van onder andere laurier, jeneverbes, kaneel, kruidnagel,
koriander, mierikswortel, mosterd, munt en tijm erg effectief zijn. Zij zorgden allemaal voor
100% mortaliteit nadat de vogelmijten met de oliën in contact waren geweest. Ook George et
al. (2010) hebben onderzoek gedaan naar de effectiviteit van etherische oliën als
bestrijdingsmiddel tegen vogelmijten. Zij hebben een aantal van dezelfde oliën getest als Kim
et al. (2004), maar vonden in niet al die gevallen ook 100% mortaliteit. Dit geeft gelijk een van
de nadelen van het gebruik van etherische oliën als bestrijdingsmiddelen weer: de chemische
samenstelling en dus ook de effectiviteit van de etherische oliën kan variëren. Dat kan liggen
aan het land waar de betreffende plant geteeld wordt, het seizoen waarin de plant geteeld
wordt, de manier waarop de olie uit de plant gehaald wordt en aan de manier waarop de
etherische olie wordt opgeslagen (George et al., 2010). Hierdoor zijn het nu nog geen
betrouwbare middelen om te gebruiken in de bestrijding van vogelmijt. Meer onderzoek kan
dit probleem wellicht wegnemen. Daarnaast hebben George et al. (2008) gevonden dat de
etherische oliën een stuk minder effectief zijn als de vogelmijten recent een bloedmaaltijd
hebben genomen dan wanneer zij drie weken geen bloedmaaltijd genomen hebben. Hieruit
kan worden geconcludeerd dat de etherische oliën alleen een groot effect hebben in de
leegstandperiode als er geen hennen aanwezig zijn in de stal en de vogelmijten dus geen
bloedmaaltijd kunnen nemen.
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Ook neemolie is een etherische olie die gebruikt kan worden voor de bestrijding van
vogelmijten. Neemolie is op de markt te verkrijgen als het bestrijdingsmiddel MiteStop®.
Praktijkproeven hebben aangetoond dat de effectiviteit van dit product erg hoog is, ook bij kort
contact van de vogelmijten met het product. Deze effectiviteit varieert van 85% tot 100%. Deze
variatie uit zich vooral bij kort contact met het product. Er waren in onderzoeken verschillen
zichtbaar tussen verschillende lijnen van vogelmijten. Bij langdurig contact was de effectiviteit
bij alle soorten vogelmijten 100%. (Abdel-Ghaffar et al., 2008; Abdel-Ghaffar et al., 2009;
Locher et al., 2010). Het product werkt in zowel de dampfase als via contact met de vogelmijt.
Het product kan gebruikt worden op om oppervlakken en kieren en naden in de stal te
behandelen, waar het een laagje vormt waar de vogelmijten niet meer uit kunnen, maar het
product kan ook gebruikt worden om de hennen te behandelen. Dit product lijkt niet de nadelen
van de eerder besproken etherische oliën te hebben, waardoor het een goed product is voor
de bestrijding van vogelmijten.

Een andere vorm van biologische bestrijding is de inzet van roofmijten, de natuurlijke vijanden
van de vogelmijt. Er zijn verschillende eisen waaraan een roofmijt moet voldoen om effectief
te kunnen zijn in de bestrijding van vogelmijten. Ten eerste moet de snelheid van reproductie
van de roofmijten vergelijkbaar of hoger zijn dan die van de vogelmijten. Bij een lagere
reproductiesnelheid krijgen de roofmijten namelijk niet de kans om de populatie vogelmijten
voldoende terug te dringen (Mul et al., 2009). Daarnaast moeten ze tegen de omstandigheden
van leghennenstallen kunnen. Er zijn namelijk soorten roofmijten die naast de vogelmijten nog
ander voedsel nodig hebben in de vorm van nectar of pollen. In leghennenstallen is dat niet
aanwezig, waardoor die soorten roofmijten niet geschikt zijn voor de bestrijding van
vogelmijten (Harrington et al., 2011). En als laatste moeten de roofmijten zich niet net als de
vogelmijten gaan voeden met het bloed van de hennen (Mul et al., 2009; Lesna et al., 2009).
Een aantal roofmijten lijken geschikt voor de bestrijding van vogelmijten. De soorten Cheyletus
eruditus, Hypoaspis aculeifer en Androlaelaps casalis zijn in laboratoriumonderzoek door
Lesna et al. (2009) aangewezen als potentiële soorten om vogelmijten te bestrijden. Er zijn
roofmijten op de markt beschikbaar voor de bestrijding van vogelmijten en ze worden in de
praktijk gebruikt. Ze zijn echter wel erg duur en er is geen literatuur beschikbaar die de
effectiviteit van de roofmijten in de praktijk aantoont.

Nog een manier om vogelmijten biologisch te bestrijden is met entomopathogene fungi. Deze
fungi kunnen vogelmijten besmetten en doodmaken. De fungus penetreert de cuticula en
verspreidt zich door de vogelmijt. Zodra de fungus de vogelmijt gedood heeft, produceert het
sporen waardoor er meer fungi komen die zich verspreiden naar andere vogelmijten (Mul et
al., 2009; Tavossoli, 2008). De soorten Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae en
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Paecilomyces fumosoroseus blijken geschikte soorten voor de bestrijding van vogelmijten
(Steenberg & Kilpinen, 2003). Bij een praktijkproef van Steenbergen et al. (2006) bleek dat
deze soorten de populatiegroei van de vogelmijten konden reduceren. Zij konden de populatie
vogelmijten echter niet voldoende terugdringen. Een reden hiervoor is dat de tijd tussen de
besmetting en het doodgaan erg lang is, waardoor de vrouwelijke vogelmijten in die tijd nog
eieren konden leggen (Steenbergen et al., 2006).

2.5.3 Overige bestrijding
Vogelmijten kunnen ook mechanisch worden bestreden. Denk hierbij aan het gebruik van
staalborstel, brander, perslucht of de stofzuiger op plekken waar de vogelmijten veel
voorkomen. Dit is echter te arbeidsintensief voor grote leghennenbedrijven, maar kan wel
effectief zijn voor mensen die hobbymatig kippen houden (Van Emous et al., 2005a).

Een andere manier voor de bestrijding van vogelmijten is de zogenaamde Thermokill methode.
Bij deze methode wordt de temperatuur in de stal tijdens leegstand geleidelijk opgestookt tot
boven de 45°C gedurende minimaal twee dagen (Van Emous et al., 2005a). Zoals eerder
beschreven in paragraaf 2.1, zijn temperaturen boven de 45°C dodelijk voor de mijten.
Daarnaast worden de vogelmijten bij een geleidelijke toename van de temperatuur geactiveerd
en komen ze uit hun schuilplaats (Kilpinen, 2001). De Thermokill methode is dus een goede
optie om de vogelmijten te bestrijden, maar is ook erg duur (Van Emous et al., 2005a).

Er wordt momenteel ook onderzoek gedaan naar een eventueel vaccin tegen vogelmijten.
Iedere keer als een hen gebeten wordt door een vogelmijt, wordt zij blootgesteld aan antigenen
van de vogelmijt. Daarbij wordt er een immunologische reactie opgewekt. Die natuurlijke
reactie is alleen te traag om echt een effect te hebben (Wright et al., 2009). Door een vaccin
met deeltjes van de vogelmijt te produceren die deze reactie erg versnelt, heeft de hen minder
last van de negatieve gevolgen. Dit zou zij kunnen doen door de huid dikker te maken
waardoor de vogelmijt die niet meer kan penetreren of door het bloed te laten klonteren zodra
de vogelmijt het opneemt (Mul et al., 2009). Bij onderzoeken naar een vaccin voor de
bestrijding van vogelmijten zijn er al verschillende potentiële antigenen gevonden voor een
effectief vaccin (Bartley et al., 2015; Wright et al., 2016; Bartley et al., 2012), maar meer
onderzoek is nodig voordat een eventueel vaccin op de markt kan worden gebracht.
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2.5.4 Vergelijking van bestrijdingsmethoden
Tabel 2.1 geeft een overzicht van alle besproken bestrijdingsmethoden die in de praktijk al
gebruikt kunnen worden. Omdat vaccinaties momenteel nog ontwikkeld worden en
mechanische bestrijding voor leghennenbedrijven te arbeidsintensief zijn, zijn deze
bestrijdingsmethoden niet meegenomen in het overzicht. De tabel geeft voor ieder
bestrijdingsmiddel verschillende kenmerken weer. Dit zijn de manier van toepassen, of het
bestrijdingsmiddel incidenteel of continu gebruikt wordt, of het in aanwezigheid van de hennen
gebruikt kan worden en of er resistentie bij de vogelmijten bekend is. Daarnaast zijn de
effectiviteit

en

kosten

van

de

bestrijdingsmethoden

weergegeven

met

een

vergelijkingssysteem met “+” symbolen. Hier is voor gekozen omdat er van een aantal
bestrijdingsmiddelen geen precieze cijfers van effectiviteit beschikbaar zijn en ook exacte
kosten moeilijk te vinden zijn, maar er wel grove vergelijkingen gemaakt kunnen worden. De
schattingen voor de kosten zijn gemaakt aan de hand van literatuur en webshops waarin
bepaalde bestrijdingsmiddelen verkocht worden.

Uit tabel 2.1 kan opgemaakt worden dat de effectiviteit van drie bestrijdingsmethoden op dit
moment boven de rest uitsteekt. Dat is de bestrijding met silicaproducten, de bestrijding met
neemolie en de bestrijding via de Thermokill methode. De Thermokill methode is daarbij erg
duur, in tegenstelling tot de silicaproducten die goedkoop zijn. Neemolie zit er tussenin qua
kosten. Dit maakt bestrijding met silicaproducten momenteel de beste bestrijdingsmethode als
gekeken wordt naar zowel effectiviteit als de kosten. Alle bestrijdingsmethoden zijn apart
besproken

en

vergeleken,

maar

natuurlijk

kunnen

er

ook

combinaties

van

bestrijdingsmethoden gebruikt worden. Zo kan de Thermokill methode, die alleen bij leegstand
gebruikt wordt, prima in combinatie gebruikt worden met silicaproducten, neemolie of
chemische acariciden.

In de tabel staan ook bestrijdingsmethoden die in theorie veelbelovend zijn, maar waar nog
meer onderzoek naar gedaan moet worden om de effectiviteit van deze methoden in de praktijk
te verhogen. Het gaat hier om bestrijding met etherische oliën, natuurlijke vijanden van de
vogelmijt en entomopathogene fungi. Het is dus zeker niet zo dat deze bestrijdingsmiddelen
afgeschreven moeten worden voor de bestrijding van vogelmijten omdat ze nu in de praktijk
niet effectief zijn. Met meer onderzoek zouden deze bestrijdingsmiddelen in de toekomst
effectiever kunnen worden
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Tabel 2.1 Overzicht van de besproken bestrijdingsmethoden. Effectiviteit en kosten zijn weergegeven met een “+”
systeem: + geeft lage, ++ gemiddelde en +++ hoge effectiviteit/kosten weer.

Bestrijdingsmiddel

Toepassing

Incidenteel
of Continu

Te gebruiken
in
aanwezigheid
van hennen

Resistentie
bekend

Effectiviteit

Kosten

Cyfluthrin

Spray

Incidenteel

Ja

Ja

+

+

Foxim

Spray

Incidenteel

Ja

Ja

++

++

Amitraz

Spray

Incidenteel

Ja

Ja

+

+

Andere
pyrethroïden

Spray

Incidenteel

Ja

Ja

++

+

Silicaproducten

Vloeibaar, gel
of poeder
Spray

Incidenteel

Ja

Nee

+++

+

Incidenteel

Ja

Nee

+

++

Neemolie

Spray

Incidenteel

Ja

Nee

+++

++

Natuurlijke vijanden

Loslaten
stal

Continu

Ja

Nee

++

+++

Continu

Ja

Nee

+

Incidenteel

Nee

Nee

+++

Etherische
oliën

in

Entomopathogene
fungi
Thermokill

Bij leegstand

+++

2.6 Integrated Pest Management (IPM)
Integrated Pest Management (IPM) is een concept dat veel gebruikt wordt in
landbouwsystemen voor gewasbescherming. De methode is gebaseerd op de toegepaste
ecologie, waarmee bedoeld wordt dat de biologie, het gedrag en de populatieontwikkeling van
de plaagsoort wordt geïntegreerd en zo wordt gebruikt om de controle van de plaagsoort zo
effectief mogelijk te maken (Axtell, 1999). Het doel van de methode is om de economische
verliezen te minimaliseren door verschillende veilige preventie- en bestrijdingsmethoden met
elkaar te combineren. Hierbij is het monitoren van de populatie erg belangrijk. Als uit
monitoring

blijkt

dat

de

economische

schadedrempel

wordt

overtreden,

moeten

bestrijdingsmethoden worden toegepast. Hierdoor wordt er alleen bestreden als de plaagsoort
schade dreigt te veroorzaken en bestrijding dus echt nodig is. Hoewel deze methode zeker
toepasbaar is, wordt deze nog niet gebruikt in de leghennensector voor de bestrijding van
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vogelmijten. Een reden hiervoor is dat, zoals eerder beschreven in hoofdstuk 2.4, monitoring
van de vogelmijtpopulatie in de praktijk nog erg moeilijk is (Mul et al., 2015).

2.7 Financiële schade
Er is niet veel bekend over de financiële schade die de vogelmijt aanricht in de Nederlandse
leghennensector. Er is echter in 2005 wel een enquête gehouden onder Nederlandse
pluimveehouders. In deze enquête werd onder andere gevraagd hoe hoog de
pluimveehouders de financiële schade van vogelmijten schatten. De resultaten van deze
enquête worden besproken door Van Emous et al. (2005b) en Mul et al. (2011). De
pluimveehouders gaven aan dat de kosten voor bestrijding gemiddeld €0,14 per hen per
legronde bedragen. Daarnaast schatten zij de extra voerkosten en extra kosten door verlies in
productie op gemiddeld €0,29 per hen per ronde. Uitgaande van gemiddeld 14 maanden per
ronde komt dit neer op €11 miljoen aan extra kosten en gederfde opbrengsten per jaar voor
de hele sector in Nederland. Dit is echter een ruwe schatting die niet is gebaseerd op harde
feiten. Daarom hebben Van Emous et al. (2005c) geprobeerd om met behulp van literatuur en
deskundigen een betere schatting van de financiële schade te maken. Zij gingen uit van een
pluimveebedrijf met 50.000 hennen in een batterijsysteem. Zij onderscheidden matige, flinke
en ernstige besmettingen en berekenden voor die drie besmettingsgraden de verliezen. In dit
onderzoek werden de bestrijdingskosten niet meegenomen.

Een matige besmetting beschouwden de onderzoekers als een besmetting waarbij er overdag
geen vogelmijten zichtbaar zijn behalve in kieren en naden van de stal. De onderzoekers
gingen er vanuit dat de hennen wel onrustiger zouden zijn door de vogelmijten, wat extra
energie kost, maar dat dit niet direct leidt tot extra voeropname. Wel leidt dit tot een lager
gewicht van de eieren en van de hennen zelf. Daarnaast zijn er meer eieren van lagere
kwaliteit door de bloedstippen. Verder heeft een matige besmetting geen gevolgen voor de
hennen, dus er is alleen verlies door een lagere eieropbrengst. Dit bedraagt ongeveer €3.500
per ronde van gemiddeld 14 maanden.

Bij een flinke besmetting zijn er overdag wel vogelmijten zichtbaar, maar niet in grote aantallen.
De effecten op het gewicht van de eieren en de hennen is hier sterker dan bij een matige
besmetting en ook zal de voeropname hier toenemen. Ook zullen er meer eieren van een
lagere kwaliteit zijn. Daarnaast ontstaat er ook uitval van hennen bij een flinke besmetting. De
eieropbrengst zal hier dus nog lager zijn en daarnaast zal ook de opbrengst van de slacht van
de hennen afnemen. Dit alles komt neer op een verlies van €14.500 per ronde van gemiddeld
14 maanden.
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Ten slotte is er de ernstige besmetting, waarbij er grote aantallen vogelmijten overdag
zichtbaar zijn. Hierbij zullen de effecten op het eiergewicht en gewicht van de hennen nog
sterker zijn en zal ook de voeropname toenemen. Ook het aantal lagere kwaliteit eieren neemt
flink toe en de uitval stijgt. Dit resulteert in een verlies van €58.000 per koppel.

De resultaten van Van Emous et al. (2005c) voor een flinke besmetting komen overeen met
de resultaten van de enquête onder de Nederlandse pluimveehouders. Zij komen ook uit op
gemiddeld €0,29 aan extra voerkosten, minder eieropbrengst en minder slachtopbrengst.

Volgens Van Emous et al. (2005c) verdienen de bestrijdingen zich zeker bij een flinke en
ernstige besmetting terug. Bij een matige besmetting zullen niet alle bestrijdingsmethoden
zichzelf terugverdienen. Bij goedkope bestrijdingsmethoden zal het economisch optimale punt
om te bestrijden al bij een matige besmetting liggen en bij dure bestrijdingsmiddelen bij een
flinke besmetting.
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Hoofdstuk 3. Materiaal en methode
In dit hoofdstuk komt de opzet van het onderzoek aan bod. Allereerst wordt er een algemene
introductie over het Dynamisch Programmeren gegeven, waarna de toepasbaarheid op het
huidige probleem besproken wordt. Daarna wordt er een normale legronde als nulsituatie
geschetst, die de basis vormt voor de opzet van het model. Vervolgens wordt het effect van
vogelmijten op de productie van de leghennen besproken. Daarna wordt de basissituatie voor
het model uitgelegd en vervolgens wordt de opzet van het model in Microsoft Excel besproken.
Ten slotte wordt de opzet van de berekeningen die met het model uitgevoerd worden
besproken.
3.1 Dynamisch Programmeren van het vogelmijtprobleem
Om de economisch optimale bestrijding van vogelmijten te bepalen, wordt een dynamisch
programmeringsmodel gebruikt. Dynamisch programmeren wordt gebruikt om sequentiële
beslissingen te nemen. Hierbij heeft de beslissing op het ene moment invloed op de volgende
beslissing (Hillier & Lieberman, 2004).

Voor dynamisch programmeren is het van belang dat het probleem kan worden opgedeeld in
achteréénvolgende fasen, waarbij op elk tussenliggend tijdpunt een beslissing genomen moet
worden. Hierdoor kan een groot probleem opgedeeld worden in kleinere stukken die
makkelijker op te lossen zijn (Winston, 1994). Op elk tijdpunt kan het systeem zich in
verschillende toestanden bevinden. De beslissing op een bepaald tijdpunt heeft een effect op
de toestand van het systeem op het volgende tijdpunt. Op basis van de toestand van het
systeem en het verwachte effect op de toestand kan een beslissing genomen worden.

Bij het oplossen van een dynamisch programmeringsprobleem wordt in het algemeen van
achter naar voren gewerkt. De reden hiervoor is dat het aantal mogelijke oplossingen kleiner
wordt dan wanneer er van voor naar achter gewerkt wordt. Door steeds een tijdpunt terug te
gaan wordt zo van achter naar voren de optimale oplossing van het probleem bepaald (Hillier
& Lieberman, 2004; Winston, 1994).

Dynamisch programmeren is goed toepasbaar op het vogelmijtprobleem. Hierbij moet
gedurende een legronde op verschillende tijdpunten een beslissing genomen worden over het
wel of niet bestrijden van de vogelmijt. Bij iedere beslissing horen kosten. Als er niet bestreden
wordt, zal er productieschade optreden en die zal oplopen naar mate er een langere tijd niet
bestreden wordt. Onder productieschade vallen gederfde eieropbrengsten door lagere
eierproductie en een hoger percentage eieren van een lage kwaliteit, hogere voerkosten en
sterfte van hennen. Als er op een tijdpunt wel bestreden wordt, levert dit bestrijdingskosten op.
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Op ieder tijdpunt zal dus een afweging gemaakt moeten worden over het wel of niet bestrijden.
Deze beslissing wordt gemaakt aan de hand van de bijbehorende kosten en het effect van de
beslissing op het systeem. Bij het niet bestrijden is dit effect het toenemen van de
besmettingsgraad. De besmettingsgraad geeft de mate aan waarin de hennen belast worden
door de vogelmijten. Bij een toename in besmettingsgraad, hoort productieschade. Het
toenemen van de besmettingsgraad hangt af van de groei van de vogelmijtpopulatie. Als er
wel bestreden wordt, zal de besmettingsgraad afnemen. Hoeveel die besmettingsgraad
afneemt is afhankelijk van de effectiviteit van het betreffende bestrijdingsmiddel.

De toestandsvariabele in dit probleem is de besmettingsgraad. In de beginsituatie kan de
besmettingsgraad variëren. Dit is een gevolg van de besmettingsgraad aan het einde van de
vorige legronde en of de pluimveehouder tijdens leegstand wel of niet bestreden heeft. Er
zullen voor verschillende besmettingsgraden in de beginsituaties optimalisaties uitgevoerd
worden door het dynamisch programmeringsmodel aan te passen. Daarnaast zal rekening
gehouden worden met de eindsituatie van het systeem. Het is belangrijk om dit mee te nemen
omdat het dynamisch programmeringsmodel uitgaat van één legronde. Als er met de
eindsituatie geen rekening gehouden wordt, is er een kans dat het meest optimale
bestrijdingsplan eindigt met een hoge besmettingsgraad omdat wanneer de legronde bijna
voorbij is, bestrijding niet meer economisch rendabel is voor de betreffende legronde. Maar na
de betreffende legronde komt een volgende legronde. Als die legronde begint met een hoge
besmettingsgraad, zal er daar meer schade optreden. Om over de leegstand heen te kijken,
wordt het model zo geprogrammeerd dat de eindsituatie geen hoge besmettingsgraad mag
hebben.

Het doel van het dynamisch programmeringsmodel is het bepalen van een bestrijdingsplan
waarbij de som van bestrijdingskosten en productieschade minimaal is. Dit plan geeft dan per
week aan of er wel of niet bestreden moet worden.

3.2 Nulsituatie: eierproductie, voederconversie, tweede soort eieren en sterfte zonder
vogelmijtbesmetting
Voordat een model over de schade door vogelmijten gemaakt kan worden, is het belangrijk
om een nulsituatie te schetsen. Dit is belangrijk omdat op basis van deze situatie ook de
situatie met een vogelmijtbesmetting bepaald kan worden. Met een vogelmijtbesmetting
nemen bepaalde productieparameters namelijk met bepaalde percentages af of toe ten
opzichte van de nulsituatie. Deze nulsituatie omvat de productiegegevens van leghennen
zonder dat er een vogelmijtbesmetting aanwezig is. De gebruikte gegevens zijn normgegevens
van een fokkerij-organisatie (Hy-line UK Ltd, 2004).
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Hennen komen op een leeftijd van ongeveer 17 weken aan op het leghennenbedrijf.
Gemiddeld beginnen ze dan na een aantal weken, op een leeftijd van 21 weken met het leggen
van de eieren. De hennen blijven dan tot een leeftijd van ongeveer 75 weken op het
leghennenbedrijf, waarna ze geslacht worden.

De eierproductie wordt uitgedrukt in eiermassa, wat het aantal gelegde eieren vermenigvuldigd
met het gewicht van de eieren voorstelt. Dit wordt gebruikt omdat niet alleen het aantal gelegde
eieren van belang is, maar ook het gewicht van die eieren. Figuur 3.1 geeft de normcurve weer
voor het verloop van de eiermassa in de legronde. Als de hennen nog jong zijn en net beginnen
met leggen, is de eiermassa laag. Maar dit stijgt snel, tot een hoogtepunt rond week 30. Daarna
daalt de eiermassa weer licht.
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Figuur 3.1 Normcurve eiermassa leghennen (Hy-line UK Ltd, 2004).

Figuur 3.2 geeft het percentage eieren van een lage kwaliteit aan dat de hennen leggen
gedurende een normale legronde. Deze eieren van een lage kwaliteit worden ook wel de
tweede soort eieren genoemd. Te zien is dat het aantal tweede soort eieren lineair toeneemt
gedurende de legronde.
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Figuur 3.2 Percentage tweede soort eieren in een normale legronde (Hy-line UK
Ltd, 2004).

Figuur 3.3 geeft de normcurve voor de voederconversie in de loop van de legronde weer. Als
de hennen nog jong zijn, is de voederconversie hoog, wat betekent dat de hennen relatief veel
voer nodig hebben voor een kilogram productie. Deze daalt naarmate de hennen ouder worden
en meer en efficiënter gaan produceren, weer met het optimale punt rond de leeftijd van 30
weken. Daarna stijgt de voederconversie weer licht.
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Figuur 3.3 Normcurve voederconversie leghennen (Hy-line UK Ltd, 2004).
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Figuur 3.4 geeft de cumulatieve mortaliteit gedurende een normale legronde weer. Te zien is
dat de curve in het begin van de legronde minder steil verloopt dat in het einde. Dit betekent
dat de mortaliteit aan het einde van de legronde hoger is dan in het begin.
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Figuur 3.4 Cumulatieve mortaliteit (%) in een normale legronde (Hy-line UK Ltd,
2004).

3.3 Effect van vogelmijt op eierproductie, voederconversie, tweede soort eieren en
sterfte
Vogelmijten hebben op verschillende manieren effect op de technische resultaten van de
hennen. Allereerst zorgen zij ervoor dat de hennen een verhoogde voederconversie hebben.
Daarnaast zorgen zij voor een lagere eierproductie en een verhoogde productie van tweede
soort eieren. Ten slotte zorgen zij voor een hogere sterfte bij de hennen. Dit zorgt voor
misgelopen opbrengsten en extra kosten voor de pluimveehouder. Deze misgelopen
opbrengsten en extra kosten zullen vanaf nu samen productieschade genoemd worden.

De schaal die is gebruikt voor de besmettingsgraad begint bij 0 en heeft in principe geen
maximum, hoewel waarden boven de 70 in de praktijk niet veel voorkomen. Deze schaal komt
uit het nog niet gepubliceerde onderzoek van Johan van Riel (2016). De schaal is gekoppeld
aan mijtentellingen die in het betreffende onderzoek zijn gedaan. Als de besmettingsgraad
tussen 0 en 10 ligt, betekent dit dat er weinig tot geen actieve vogelmijten zijn. Hier is geen
productieschade aan verbonden. Als de besmettingsgraad boven het getal 10 komt, is er
sprake van een vogelmijtbesmetting met productieschade. In het huidige onderzoek wordt
gewerkt met een traploos systeem, maar om een beeld te geven van de verdere indeling van
de besmettingsgraad, is deze gekoppeld aan de categorieën die Van Emous et al. (2005c)
gebruikten in hun onderzoek. Een besmettingsgraad tussen 10 en 20 kan gezien worden als
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een lichte besmetting, waarbij er overdag geen vogelmijten zichtbaar zijn, behalve in de kieren
en naden van de stal. Een besmettingsgraad tussen 20 en 35 is een middelmatige besmetting,
waarbij overdag kleine aantallen vogelmijten zichtbaar zijn in de stal. Een besmettingsgraad
boven 35 is een zware besmetting, waarbij er overdag grote aantallen vogelmijten zichtbaar
zijn in de stal. Naarmate de besmettingsgraad toeneemt, neemt ook de productieschade toe.
Als er bestreden wordt en de besmettingsgraad afneemt, daalt de productieschade weer.

De misgelopen eieropbrengsten en extra voerkosten zijn uitgedrukt in een toename van de
voederconversie. Zoals te zien in Figuur 3.5, neemt de voederconversie lineair toe met het
toenemen van de besmettingsgraad (Van Riel, 2016). De dimensie tijd speelt geen directe rol
in het effect van de besmettingsgraad op de voederconversie. Dit wil zeggen dat wanneer de
besmettingsgraad bijvoorbeeld continu 25 zou zijn, de voederconversie op elk tijdstip 1%
hoger ligt (Figuur 3.5) dan de voederconversie op datzelfde tijdstip in de nulsituatie.
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Figuur 3.5 De relatieve toename van de voederconversie bij een variatie van
mogelijke besmettingsgraden (Van Riel, 2016).

Aangenomen wordt dat de toename in voederconversie voor 50% veroorzaakt wordt door een
toename in de voeropname en voor 50% door een afname in eiermassa (Van Riel, 2016). Aan
de hand daarvan wordt de toename in voeropname en afname in eiermassa berekend ten
opzichte van de nulsituatie. Om een beeld te geven van de productieschade, zijn in Figuur 3.6
en 3.7 de verhoogde voeropname en verlaagde eierproductie weergegeven (Van Riel, 2016).
De eierproductie is uitgedrukt in eiermassa, wat het eiergewicht keer het aantal eieren
voorstelt. De besmettingsgraad is hier ingedeeld in drie categorieën om zo een beeld te geven
van de verschillen tussen een lichte, middelmatige en zware besmetting. In de figuren is te
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zien dat er zeker een toename in voeropname en een afname in eierproductie is, maar dat de
lijnen wel dicht bij elkaar blijven. Het effect van de vogelmijten op de voeropname en
eierproductie neemt in de tijd dus niet steeds verder toe.
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Figuur 3.6 Voeropname bij verschillende besmettingscategorieën.
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Figuur 3.7 Eierproductie van de hennen bij verschillende besmettingscategorieën.

Bij een toenemende besmettingsgraad neemt niet alleen de voederconversie toe, maar ook
het aantal tweede soort eieren dat de hennen produceren (Figuur 3.8) (Van Riel, 2016).
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Relatieve toename tweede soort eieren (%)
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Figuur 3.8 Percentage tweede soort eieren bij toenemende besmettingsgraad (Van
Riel, 2016).

Om een beeld te geven hoe de productie van tweede soort eieren toeneemt bij verschillende
categorieën van vogelmijtbesmetting, is dit in Figuur 3.9 afgebeeld. Te zien is dat bij een lichte
besmetting, de productie van tweede soort eieren wel licht verhoogd is ten opzichte van de
situatie waarin er geen vogelmijtbesmetting is. Maar bij een middelmatige en zware besmetting
is het verschil een stuk groter. Omdat deze eieren veel minder opleveren dan de eerste soort
eieren, levert dit productieschade op. In tegenstelling tot de voeropname en eierproductie,
neemt dus bij de productie van tweede soort eieren het effect wel toe naarmate de
besmettingsgraad toeneemt.
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Figuur 3.9 Eiermassa tweede soort eieren bij verschillende besmettingscategorieën
(Van Riel, 2016)
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De invloeden van vogelmijten op de voeropname, eierproductie en de productie van tweede
soort eieren zijn directe invloeden van de besmettingsgraad. De sterfte van de hennen door
de vogelmijten is daarentegen niet alleen afhankelijk van de besmettingsgraad op een bepaald
moment, maar ook van de situatie daarvoor. Sterfte treedt namelijk op door uitputting van de
hennen door een langdurige vogelmijtbesmetting. Om deze tijdsafhankelijkheid mee te nemen
in het model, is voor de sterfte het begrip cumulatieve besmettingsdruk gebruikt:
𝐶𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑚𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔𝑠𝑑𝑟𝑢𝑘 = 𝑏𝑒𝑠𝑚𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑎𝑑 ∗ 𝑡𝑖𝑗𝑑𝑠𝑑𝑢𝑢𝑟 𝑏𝑒𝑠𝑚𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔

De sterfte is dus afhankelijk van de cumulatieve besmettingsdruk. De sterfte is zo
gemodelleerd door Van Riel (2016) dat de sterfte bij een zware besmetting overeenkomt met
de sterfte die uit het onderzoek van Van Emous (2005c) kwam, namelijk een verdubbeling ten
opzichte van een situatie zonder vogelmijten. Echter werkte Van Emous (2005c) met drie
categorieën van vogelmijtbesmetting en heeft Van Riel (2016) er een traploos systeem van
gemaakt dat in het huidige model gebruikt wordt.

Om een beeld te geven van de sterfte van de hennen bij verschillende besmettingsgraden is
in Figuur 3.10 de sterfte weergegeven als er gedurende de hele legronde een constante
besmettingsgraad van respectievelijk 20, 30 en 60 is, wat respectievelijk een lichte,
middelmatige en zware besmetting voorstelt. Ook is de sterfte weergegeven in de situatie dat
er geen vogelmijten zijn (Van Riel, 2016).

Figuur 3.10 Sterfte van de hennen bij een constante lichte, middelmatige en zware
besmettingsgraad gedurende de hele legronde. (Van Riel, 2016)
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Sterfte van hennen door vogelmijten zorgt ervoor dat er minder hennen zijn om eieren te
produceren, waardoor er dus opbrengsten misgelopen worden. Daarnaast zorgt sterfte er ook
voor dat de slachtopbrengst aan het einde van de legronde minder wordt. Er zijn minder
hennen om te slachten, dus minder slachtopbrengst.
3.4 Basissituatie dynamisch programmeringsmodel
Voor het model is een basissituatie gecreëerd. In deze basissituatie is de beginsituatie een
beginnende lichte besmetting, met als besmettingsgraad 10. Om over de leegstand heen te
kijken, is in het model geprogrammeerd dat de besmettingsgraad in de laatste week op of
onder het beginpunt uit moet komen. Zo wordt voorkomen dat de besmettingsgraad heel hoog
eindigt en het volgende koppel met een hoge besmettingsgraad begint, of dat er in de
leegstand alsnog bestreden moet worden zonder dat die kosten meegenomen worden in het
model.

Voor het berekenen van de totale productieschade zijn gemiddelde voer-, eier- en slachtprijzen
van 2016 gebruikt (Tabel 3.1). Aangenomen wordt dat de prijs voor tweede soort eieren 50%
is van de prijs van de eerste soort eieren (Van Riel, 2016). Voor het voer van leghennen
worden twee fasen onderscheiden. De eerste fase is vanaf het punt dat de hennen op het
leghennenbedrijf aankomen, als ze ongeveer 17 weken oud zijn totdat ze 50 weken oud zijn.
Daarna start de tweede fase waarbij ander voer gebruikt wordt.

Tabel 3.1 Gebruikte voer-, eier- en slachtprijzen (LEI, 2016)

Eierprijs (per kg)

€0,93

Voerprijs fase 1 (per 100 kg)

€25,05

Voerprijs fase 2 (per 100 kg)

€24,71

Slachtprijs (bruine hen, per kg)

€0,17

Als bestrijdingsmiddel is een silicaproduct gebruikt, met een prijs van €0,03 per hen per
behandeling (Van Riel, 2016).

Als er niet bestreden wordt, is de toename van de besmettingsgraad tot het volgende tijdpunt
5%. Als er wel bestreden wordt, is de afname van de besmettingsgraad 15%. Hierbij neemt de
productieschade dus ook af. Aangenomen wordt dat de bestrijding één week effect heeft, en
dat na die week de populatie weer doorgroeit met 5% per week met de bijbehorende groeiende
productieschade (Van Riel, 2016).
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Zoals beschreven in Hoofdstuk 2, heeft de temperatuur effect op de vogelmijtgroei. In dit model
wordt de temperatuur constant verondersteld op 20°C. Dit is een temperatuur die gebruikelijk
is in leghennenstallen. De gebruikte gegevens zijn gebaseerd op deze constante temperatuur.

3.5 Opzet dynamisch programmeringsmodel in Excel
Alle gegevens uit paragraaf 3.3 en 3.4 zijn gebruikt in het model dat geprogrammeerd is in
Microsoft Excel en waarmee alle analyses zijn uitgevoerd. In het model wordt een koppel van
50.000 hennen gebruikt. Alle kosten worden weergegeven als de kosten voor het hele koppel.
De gebruikte tijdstap is een week.

Het model is zo geprogrammeerd dat aan de hand van de beslissing in de betreffende week
de besmettingsgraad in de volgende week bepaald wordt. Bij iedere besmettingsgraad en voor
elke week worden de bijbehorende voederconversie, de tweede soort eierproductie en de
sterfte berekend. Hieruit wordt de totale productieschade voor de betreffende week berekend.
De bestrijdingskosten zijn bepaald op basis van de hennen die nog over zijn. De exacte
formules voor de berekening van de productieschade en bestrijdingskosten zijn opgenomen
in Bijlage I.

Nadat dit allemaal in Excel is ingevoerd, is met behulp van de Excel Oplosser de optimale
bestrijdingsstrategie bepaald. Hierbij is de doelfunctie het minimaliseren van de totale kosten
in de hele legronde.
3.6 Opzet van de berekeningen
Er zijn verschillende berekeningen uitgevoerd met het model. Allereerst is het optimale
bestrijdingsplan bepaald met de bijbehorende totale productieschade en bestrijdingskosten.
Daarna zijn enkele gangbare bestrijdingsplannen gesimuleerd, namelijk het één keer in de
twee weken of één keer per maand standaard bestrijden (Van Riel, 2016). Daarnaast is ook
het bestrijdingsplan waarin er elke week bestreden wordt en de situatie als er helemaal niet
bestreden wordt bekeken. De totale kosten van deze bestrijdingsplannen zijn vergeleken met
het optimale bestrijdingsplan volgens het model.

Vervolgens is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd waarbij verschillende invoerparameters
één voor één veranderd zijn. Hun effect op het optimale bestrijdingsplan wordt daarmee
vastgesteld. De aanpassingen van de invoerparameters worden hieronder één voor één
besproken en zijn samengevat in Tabel 3.2
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Tabel 3.2 Aanpassingen invoerparameters model voor de gevoeligheidsanalyse.

Basissituatie

Aanpassing 1

Aanpassing 2

Beginbesmettingsgraad

10

20

35

Eindbesmettingsgraad

≤10

≤20

≤35

Populatiegroei (niet bestrijden)

5%

0%

10%

Bestrijdingseffect

15%

0%

30%

Bestrijdingskosten

€0,03

€0,02

€0,04

Productieverliezen

Gemiddelde

-10%

+10%

Voer-, eier- en slachtprijzen:


Voerprijs fase 1 (per 100 kg)

€25,05

€22,55

€27,56



Voerprijs fase 2 (per 100 kg)

€24,71

€22,24

€27,18



Eierprijs (per kg)

€0,93

€0,84

€1,02



Slachtprijs (per kg)

€0,17

€0,15

€0,19

50%

40%

60%

Tweede soort eierprijs
(% van eerste soort eierprijs)

In de basissituatie is de beginbesmettingsgraad 10, wat de ondergrens voor een lichte
besmetting betekent. Om te zien hoe het optimale bestrijdingsplan en de bijbehorende
productieschade en bestrijdingskosten beïnvloed worden door de beginbesmettingsgraad is
de beginbesmettingsgraad aangepast naar 20 en 35, wat respectievelijk een middelmatige en
een zware besmetting is (Tabel 3.2).

In de basissituatie is geprogrammeerd dat de eindbesmettingsgraad maximaal dezelfde
besmettingsgraad als in de beginsituatie mag zijn. Om te kijken hoe deze eis het optimale
bestrijdingsplan beïnvloedt en of de besmettingsgraad aan het einde van de legronde dan ook
echt hoger zal zijn, is dit aangepast naar verschillende andere eindsituaties. Deze eindsituaties
zijn een lichte besmetting met een maximale besmettingsgraad van 20 en een middelmatige
besmetting met een maximale besmettingsgraad van 35 (Tabel 3.2).

In de basissituatie is de gemiddelde toename in besmettingsgraad van 5% bij het niet
bestrijden uit het onderzoek van Van Riel (2016) gebruikt. Omdat deze groei in de praktijk
varieert en om te zien hoe de populatiegroei van de vogelmijten het optimale bestrijdingsplan
met de bijbehorende productieschade en bestrijdingskosten beïnvloedt, is dit aangepast naar
zowel het minimum als het maximum uit hetzelfde onderzoek. Het minimum in het betreffende
onderzoek is 0% en het maximum 10% (Tabel 3.2).
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Ook het bestrijdingseffect in de basissituatie is het gemiddelde uit het onderzoek van Van Riel
(2016) gebruikt. Om te zien hoe het bestrijdingseffect het optimale bestrijdingsplan beïnvloedt,
is dit ook hier aangepast naar zowel het minimum als het maximum uit dat onderzoek. Het
minimum in het betreffende onderzoek is 0% en het maximum 30% (Tabel 3.2).
In de basissituatie waren de bestrijdingskosten €0,03 per hen. Om te zien of deze prijs veel
invloed heeft op het optimale bestrijdingsplan en hoe vaak er in dit plan bestreden wordt, is
deze prijs aangepast naar €0,02 per hen en €0,04 per hen (Tabel 3.2).

In de basissituatie zijn de gegevens voor de toename in voederconversie uit het onderzoek
van Van Riel (2016) gebruikt. Om te zien of bij het af- of toenemen van de productieschade
het bestrijdingsplan erg beïnvloed wordt, zijn deze waarden zowel verlaagd als verhoogd met
10% (Tabel 3.2).

In de basissituatie zijn de gemiddelde voer-, eier- en slachtprijzen van 2016 gebruikt. Deze
prijzen zijn echter erg wisselend en om te kijken wat hun effect is op het optimale
bestrijdingsplan, zijn deze prijzen aangepast. Omdat deze prijzen samenhangen, is het niet
realistisch om de ene te veranderen terwijl de andere twee constant blijven. Daarom worden
ze samen aangepast. De gemiddeldes zijn zowel verlaagd als verhoogd met 10% (Tabel 3.2).

In de basissituatie wordt aangenomen dat de prijs van de tweede soort eieren 50% van de
prijs van de eerste soort eieren bedraagt. Deze prijs varieert echter in de tijd en is ook niet
overal in Nederland hetzelfde, waardoor er online geen vaste prijzen gevonden kunnen
worden. Daarom zal de aanname van de tweede soort eierprijs zowel naar boven als naar
beneden aangepast worden naar respectievelijk 40% en 60% van de eerste soort eierprijs
(Tabel 3.2). Daarmee kan dan ook gekeken worden hoeveel effect deze prijs op het optimale
bestrijdingsplan heeft.
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Hoofdstuk 4. Resultaten
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek getoond. Allereerst wordt de optimale
situatie volgens het model weergegeven. Vervolgens worden verschillende mogelijke
bestrijdingsschema’s getoond met de bijbehorende productieschade en bestrijdingskosten.
Ten slotte worden de resultaten van de gevoeligheidsanalyse getoond.
4.1 Vergelijking optimale bestrijdingsstrategie met standaardstrategieën
Figuur 4.1 geeft het optimale bestrijdingsplan volgens het model weer. In Figuur 4.1 is te zien
dat bij het optimale bestrijdingsplan de besmettingsgraad niet hoger dan 10 gaat, wat de grens
is voor de productieschade: bij een besmettingsgraad onder de 10 is er geen productieschade.
Er moet totaal 13 keer bestreden worden met totale bestrijdingskosten van €19.192. Met deze
bestrijdingsstrategie ontstaat er dus geen productieschade.

Figuur 4.1 Verloop besmettingsgraad bij het optimale bestrijdingsplan.

Momenteel is het gebruikelijk in de leghennensector om regelmatig vogelmijten te bestrijden
ongeacht of er wel of geen vogelmijten gezien worden in de stal. Verschillende van deze
bestrijdingsplannen zijn in het model ingevoerd. Het effect van de bestrijdingsplannen op de
besmettingsgraad wordt per plan weergegeven en de kostenposten voor de verschillende
plannen worden vergeleken in Tabel 4.1.
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Tabel 4.1 Opsplitsing productieschade in de verschillende categorieën.

Extra

Misgelopen

Tweede

Extra

Bestrijdings-

voerkosten

eieropbrengst

soort eieren

sterfte

kosten

Totaal

Verschil
met
optimaal

Optimale

€0

€0

€0

€0

€19.192

€19.192

€39

€68

€46

€267

€19.172

€19.592

-€400

€1

€2

€1

€10

€39.813

€39.827

-€20.635

€0

€0

€0

€0

€81.097

€81.097

-€61.905

€6.770

€11.334

€50.137

€8.872

€0

€77.113

-€57.921

bestrijding
Eén keer per
maand
Eén keer per
twee weken
Iedere week
Niet bestrijden

Eén van de gebruikelijke bestrijdingsstrategieën is het standaard één keer per maand
bestrijden (Figuur 4.2). Ook in dit gebruikelijke bestrijdingsplan blijft de besmettingsgraad rond
de 10. In het begin van de legronde komt de besmettingsgraad echter nog regelmatig boven
de 10 uit, waardoor er productieschade ontstaat. Dit daalt naarmate de legronde vordert.
Omdat de besmettingsgraad in het begin van de legronde regelmatig boven de 10 komt, treedt
er sterfte op die gedurende de hele legronde voor misgelopen opbrengsten zorgen. In Tabel
4.1 kan dan ook gezien worden dat er extra kosten en misgelopen opbrengsten ontstaan als
gevolg van deze strategie. De totale kosten van deze gebruikelijke bestrijdingsstrategie zijn
€19.590. Deze zijn maar gering hoger dan de kosten van de optimale strategie. Er wordt in
deze strategie dan ook even vaak bestreden als in de optimale strategie, alleen de tijdstippen
waarop bestreden wordt is verschillend.
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Figuur 4.2 Verloop besmettingsgraad bij iedere maand bestrijden.

Figuur 4.3 geeft het verloop van de besmettingsgraad weer als er iedere twee weken
bestreden wordt. Hierin is te zien dat de besmettingsgraad ver onder de 10 komt, wat in
principe niet nodig is. Met deze strategie wordt er dus vaker bestreden dan eigenlijk nodig is.
De totale productieschade van deze strategie is €14 (Tabel 4.1) en de bestrijdingskosten zijn
€39.813. De totale kosten voor deze strategie bedragen dan €39.827. Deze strategie is dus
fors duurder dan de optimale strategie volgens het model.

Figuur 4.3 Verloop besmettingsgraad bij het iedere twee weken bestrijden.
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Ook zijn de kosten bepaald voor een bestrijdingsplan waarin iedere week bestreden wordt
(Figuur 4.4). Ook hier blijft de besmettingsgraad ver onder de 10 gedurende de hele legronde
en wordt er dus vaker bestreden dan nodig is. Bij deze strategie is er geen productieschade,
maar zijn er alleen de bestrijdingskosten die totaal €81.097 bedragen.

Figuur 4.4 Verloop besmettingsgraad bij het iedere week bestrijden.

Ten slotte zijn de kosten bepaald voor de situatie waarin gedurende de hele legronde niet
bestreden wordt (Figuur 4.5). Hierdoor ontstaat er dus een hoge productieschade. Het grootste
deel van die productieschade wordt gevormd door de stijging van het aantal tweede soort
eieren. Deze stijging loopt zo erg op dat in de laatste week van de legronde er 18 keer zoveel
tweede soort eieren gelegd worden dan in een situatie zonder vogelmijten. Dit betekent dat
bijna alle eieren die in die laatste week gelegd worden, van de tweede soort zijn. De totale
productieschade bedraagt €77.113 (Tabel 4.1). Door het toepassen van het optimale
bestrijdingsplan, kan er €57.921 bespaard worden ten opzichte van de situatie waarin nooit
bestreden wordt.
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Figuur 4.5 Verloop besmettingsgraad als er nooit bestreden wordt.

4.2 Gevoeligheidsanalyse
Zoals besproken in paragraaf 3.6, zijn verschillende parameters in het model aangepast om
zo te kijken wat hun invloed op het systeem is. De resultaten van deze gevoeligheidsanalyse
worden hieronder één voor één weergegeven en daarna vergeleken met de optimale
bestrijdingsstrategie in Tabel 4.2.
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Tabel 4.2 Samenvatting resultaten van de gevoeligheidsanalyse.

Extra

Misgelopen

Tweede

Extra

Bestrijdings-

voerkosten

eieropbrengst

soort eieren

sterfte

kosten

Totaal

Verschil
met basis

€0

€0

€0

€0

€19.192

€19.192

Beginbesmettingsniveau 20

€209

€319

€469

€159

€19.330

€20.486

- €1.294

Beginbesmettingsniveau 35

€658

€1.028

€1.439

€423

€20.866

€24.414

-€5.222

Eindbesmettingsniveau 20

€ 119

€ 193

€ 347

€ 85

€14.836

€15.580

€3.612

Eindbesmettingsniveau 35

€ 440

€ 718

€ 1.324

€318

€11.902

€14.703

€4.490

Populatiegroei 0%

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€19.192

Populatiegroei 10%

€0

€0

€0

€0

€29.531

€29.532

-€10.340

€6.770

€11.334

€50.137

€8.872

€0

€77.113

-€57.921

Bestrijdingseffect 30%

€0

€0

€0

€0

€10.341

€10.341

€8.851

Bestrijdingskosten €0,02

€0

€0

€0

€0

€12.794

€12.794

€6.398

Bestrijdingskosten €0,04

€0

€0

€0

€0

€25.589

€25.589

-€6.397

Productieverliezen -10%

€0

€0

€0

€0

€19.192

€19.192

€0

Productieverliezen +10%

€0

€0

€0

€0

€19.192

€19.192

€0

Voer-, eier- en slachtprijzen

€0

€0

€0

€0

€19.192

€19.192

€0

€0

€0

€0

€0

€19.192

€19.192

€0

€0

€0

€0

€0

€19.192

€19.192

€0

€0

€0

€0

€0

€19.192

€19.192

€0

Optimale bestrijdingsplan

Bestrijdingseffect 0%

-10%
Voer-, eier- en slachtprijzen
+10%
Tweede soort eierprijs
-10%
Tweede soort eierprijs
+10%
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4.2.1 Aanpassing beginbesmettingsgraad
Allereerst is de begin- en eindbesmettingsgraad aangepast. In de basissituatie van het model
was deze op een hele lichte besmettingsgraad van 10 gezet. Deze is aangepast naar een
middelmatige

en

zware

besmettingsgraad.

Verwacht

werd

dat

hoe

hoger

de

beginbesmettingsgraad, hoe eerder en hoe vaker er bestreden wordt. De reden hiervoor is dat
bij een hoge besmettingsgraad hoge misgelopen opbrengsten horen en dat met bestrijden die
misgelopen opbrengsten teruggedrongen kunnen worden. Figuur 4.6 laat de optimale
bestrijdingsstrategie zien bij een beginbesmettingsgraad van 20. Er moet 13 keer bestreden
worden in deze strategie. Aan het begin van de legronde wordt er vijf keer achter elkaar
bestreden om de besmettingsgraad onder de 10 te krijgen. Dit wordt tot week 63 zo gehouden
en dan loopt de besmettingsgraad weer op tot 20, het beginpunt. In deze strategie zijn de
bestrijdingskosten €19.330 en is de productieschade €1.156. Tabel 4.2 laat de opsplitsing van
de productieschade in de verschillende categorieën zien.

Figuur 4.6 Verloop besmettingsgraad bij het optimale bestrijdingsplan bij een
beginbesmettingsgraad van 20.

Figuur 4.7 geeft het optimale bestrijdingsplan weer bij een beginbesmettingsgraad van 35. Er
moet in totaal 14 keer bestreden worden en de totale kosten zijn €24.414. Hiervan zijn €20.866
bestrijdingskosten en is €3.548 productieschade (Tabel 4.2).
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Figuur 4.7 Verloop besmettingsgraad bij het optimale bestrijdingsplan bij een
beginbesmettingsgraad van 35.

4.2.2 Aanpassing eindbesmettingsgraad
In de basissituatie was het een eis om in de laatste week niet boven de beginbesmettingsgraad
van 10 te komen, zodat er als het ware over de leegstand heen gekeken werd en het volgende
koppel met een lage besmetting van vogelmijten kan beginnen. Deze eis is aangepast naar
een middelmatige besmettingsgraad. Verwacht werd dat er bij deze aanpassing aan het einde
van de legronde minder bestreden zou worden. In Figuur 4.8 kan gezien worden dat dit
inderdaad het geval was. Te zien is dat de besmettingsgraad tot week 65 onder de 10 blijft
waardoor er in die periode geen productieschade is. Daarna loopt de besmettingsgraad op tot
het einde van de legronde. De totale kosten zijn €15.580, waarvan €14.836 bestrijdingskosten
zijn en €744 productieschade is. De onderverdeling van de kosten is weergegeven in Tabel
4.2. Hierin is te zien dat de productieschade voor het grootste deel veroorzaakt wordt door de
verhoogde productie van tweede soort eieren. De totale kosten zijn in deze situatie €3.612
lager dan in de basissituatie, maar zorgt wel voor een hogere besmettingsgraad bij de start
van de volgende legronde. Er zou ook in de leegstandsperiode bestreden kunnen worden om
de besmettingsgraad weer omlaag te krijgen. De financiële ruimte hiervoor om de kosten zo
laag als in de basissituatie te houden is dan €3.612.
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Figuur 4.8 Verloop besmettingsgraad bij het optimale bestrijdingsplan bij een
maximale eindbesmettingsgraad van 20.

Figuur 4.9 geeft het optimale bestrijdingsplan weer als het eindbesmettingsniveau maximaal
35 mag zijn. Tot ongeveer week 60 blijft de besmettingsgraad onder de 10, waardoor er tot die
tijd geen productieschade. Daarna loopt de besmettingsgraad op, waardoor de
productieschade ontstaat. Ondanks dat de besmettingsgraad mag oplopen tot 35, komt de
besmettingsgraad aan het einde van de legronde tot net boven de 25. De totale kosten zijn in
deze situatie €14.703, waarvan €11.902 bestrijdingskosten zijn en €2.801 productieschade is.
De onderverdeling van de productieschade is weergegeven in Tabel 4.2. Het verschil tussen
de totale kosten in deze situatie en in de basissituatie is €4.489. Dit betekent dat dit bedrag
nog besteedt kan worden in de leegstandsperiode om de beginbesmettingsgraad voor het
volgende koppel te verlagen zonder dat de totale kosten veranderen ten opzichte van de
basissituatie.
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Figuur 4.9 Verloop besmettingsgraad bij het optimale bestrijdingsplan bij een
maximale eindbesmettingsgraad van 35.

4.2.3 Aanpassing populatiegroei vogelmijten bij niet bestrijden
Zoals verwacht hoeft bij het minimum van de toename in besmettingsgraad bij het niet
bestrijden van 0%, nooit bestreden te worden. Bij een besmettingsgraad van 10 treedt er nog
geen productieschade op, en omdat de groei van de vogelmijten 0% is, blijft de
besmettingsgraad gedurende de hele legronde op 10. Er zijn dan ook geen bestrijdingskosten
of productieschade.

Figuur 4.10 laat het optimale bestrijdingsplan zien als de toename in besmettingsgraad bij het
niet bestrijden 10% is. Verwacht werd dat er vaker bestreden zou moeten worden omdat de
besmettingsgraad sneller stijgt en de productieschade daarmee ook sneller stijgt. Net als in
het optimale bestrijdingsplan in de basissituatie komt de besmettingsgraad niet boven de 10
uit en is er dan ook geen productieschade. Er moet 20 keer bestreden worden en de totale
kosten zijn €29.532.
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Figuur 4.10 Verloop besmettingsgraad bij het optimale bestrijdingsplan bij een
toename van 10% bij het niet bestrijden.

4.2.4 Aanpassing bestrijdingseffect
Bij het minimum bestrijdingseffect van 0% kan er geen optimaal bestrijdingsplan geformuleerd
worden omdat de eindbesmettingsgraad onmogelijk in een lichte besmettingsgraad kan vallen.
Als deze eis uit het model verwijderd wordt, kan het model wel een optimaal bestrijdingsplan
vinden. Hierin hoeft er nooit bestreden te worden en zijn de totale kosten €77.113 (Tabel 4.2).

Verwacht werd dat bij een bestrijdingseffect van 30% er minder vaak bestreden hoefde te
worden. Dit was dan ook het geval, er hoeft in plaats van 13 keer maar 7 keer bestreden te
worden (Figuur 4.11), met totale bestrijdingskosten van €10.341. De besmettingsgraad blijft
nog steeds continu onder de 10, er hoeft alleen minder vaak bestreden te worden omdat de
bestrijding een groter effect heeft.
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Figuur 4.11 Verloop besmettingsgraad bij het optimale bestrijdingsplan bij een
bestrijdingseffect van 30%.

4.2.5 Aanpassing bestrijdingskosten
Verwacht werd dat bij een daling van de bestrijdingskosten er vaker bestreden zou worden en
bij een stijging van de bestrijdingskosten minder vaak. Dit was echter niet het geval. Omdat
het in de basissituatie optimaal is om geen onder de grens van productieschade te blijven,
hoeft er bij een lagere bestrijdingskosten niet vaker bestreden te worden omdat dit geen daling
in productieschade oplevert. Bij de verlaagde bestrijdingskosten van €0,02 per hen is het
bestrijdingsplan dus exact hetzelfde als in de basissituatie (Figuur 4.1), waarin er 13 keer
bestreden moet worden en er geen productieschade is. De bestrijdingskosten zijn wel anders,
namelijk €12.794.
Ook het verhogen van de bestrijdingskosten naar €0,04 per hen heeft geen effect op het
optimale bestrijdingsplan. Alleen de bestrijdingskosten veranderen naar €25.589. Kennelijk is
de productieschade dusdanig hoog dat zelfs bij een duurdere bestrijding het optimaal blijft om
onder de grens van productieschade te blijven. De kosten van het bestrijdingsmiddel hebben
dus geen groot effect op het optimale bestrijdingsplan.
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4.2.6 Aanpassing productieverliezen
De productieverliezen zijn aangepast door deze met 10% te verlagen en verhogen. Verwacht
werd dat bij hogere productieverliezen er vaker bestreden zou worden, omdat dat dan eerder
winstgevend is. Andersom werd dan verwacht dat bij lagere productieverliezen minder vaak
bestreden zou moeten worden. Echter verandert zowel het verhogen als verlagen van de
productieschade het optimale bestrijdingsplan niet ten opzichte van de basissituatie (Figuur
4.1) en zijn er dus alleen de bestrijdingskosten van €19.192.

4.2.7 Aanpassing voer-, eier- en slachtprijzen
Zowel de verhoging als verlaging van de voer-, eier- en slachtprijzen zorgen niet voor een
verandering voor het optimale bestrijdingsplan ten opzichte van de basissituatie.

4.2.8 Aanpassing tweede soort eierprijs
Het verhogen van de tweede soort eierprijs naar 35% van de eerste soort eierprijs zorgt niet
voor een verandering van het optimale bestrijdingsplan. Ook het verlagen van de tweede soort
eierprijs naar 15% van de eerste soort eierprijs zorgt niet voor een verandering. Er is geen
productieschade en de bestrijdingskosten blijven €19.192.
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Hoofdstuk 5. Discussie
In dit hoofdstuk worden de opzet van het model en de uitkomsten ervan bediscussieerd.
Daarnaast worden de resultaten vergeleken met resultaten uit andere onderzoeken.

Het model is gebaseerd op de data van een onderzoek van Van Riel (2016). Dit onderzoek is
gedaan over meerdere legrondes op één pluimveebedrijf met vier stallen. In de literatuur wordt
over het algemeen gesproken over veel variatie in vogelmijtprevalentie tussen stallen,
bedrijven en landen (Sparagano et al., 2014). Het baseren van een model op een enkel
pluimveebedrijf is dan ook niet optimaal, maar omdat er weinig onderzoek in de praktijk wordt
gedaan naar de populatiegroei van vogelmijten, het effect van vogelmijten op de productie van
leghennen en het effect van bestrijding op de vogelmijtpopulatie, was er niet meer informatie
beschikbaar. Het is dan ook belangrijk dat er in de toekomst meer praktijkonderzoek gedaan
wordt, zodat de uitgangspunten voor de modelberekeningen en de conclusie over de optimale
bestrijdingsstrategie meer zeggingskracht krijgen.

In het model is aangenomen dat de populatiegroei van de vogelmijten gedurende de hele
legronde constant blijft. Dit hoeft echter niet het geval te zijn. Uit het onderzoek van Van Riel
(2016), waarvan de data is gebruikt in het huidige onderzoek, bleek dat deze groei erg variabel
is. Maar omdat niet bekend is hoe de groeisnelheid in het algemeen varieert in de tijd was het
niet mogelijk om de groei in het model variabel te maken. In de gevoeligheidsanalyse is de
populatiegroei wel aangepast naar het minimum en maximum uit het onderzoek van Van Riel
(2016) en gezien is dat dit het optimale bestrijdingsplan verandert. Daarom is het belangrijk
dat er meer onderzoek gedaan wordt naar de variatie in populatiegroei.

Daarnaast hangt de groei af van de temperatuur, wat een van de redenen is dat de
groeisnelheid varieert in de tijd. Bij lage temperaturen groeien vogelmijten namelijk minder
goed dan bij hoge temperaturen. Dit effect is niet meegenomen in het model. Om het model
beter aan te laten sluiten op de realiteit, zou het effect van de temperatuur op de mijtengroei
dus ook meegenomen moeten worden. Als de temperatuur wel meegenomen zou worden in
het model, is de verwachting dat in koudere periodes de groei afneemt waardoor er in die
periode minder of helemaal niet bestreden hoeft te worden zoals in de situatie waarin de
populatiegroei op 0% veronderstelt werd in de gevoeligheidsanalyse. Daarnaast wordt
verwacht dat in warmere periodes de groei van de vogelmijten toeneemt, waardoor er vaker
bestreden zou moeten worden. Het patroon van het optimale bestrijdingsplan zal dan dus
veranderen, afhankelijk van hoeveel de temperatuur in bepaalde periodes zal afwijken van de
20°C die in het huidige model gebruikt is.
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Met het model is ook de situatie gesimuleerd waarin er gedurende de hele legronde nooit
bestreden wordt. Hierbij is de totale productieschade €77.113, wat een verschil is van €57.921
met het optimale bestrijdingsplan. In die simulatie eindigt de besmettingsgraad echter op een
waarde van 139, wat enorm hoog is. Volgens Van Riel (2016) komen waarden boven de 70
zelden tot nooit voor in de praktijk. Het is dus niet waarschijnlijk dat het gesimuleerde scenario
in de praktijk ook echt zal voorkomen. Dit komt overeen met wat Maurer en Baumgärtner
(1994) in hun populatiegroeimodel vonden. Zij vonden dat de populatie tot een bepaald niveau
exponentieel groeit en dan ongeveer 16 weken na het begin van de besmetting min of meer
constant blijft, terwijl in het huidige model gewerkt is met oneindige exponentiële groei. Het
toevoegen van een maximale besmettingsgraad kan het model dan ook verbeteren, maar dan
moet eerst de correcte maximale waarde gevonden worden.

Het model gaat uit van een bestrijding met een constante effectiviteit en constante kosten.
Maar omdat het effect van het bestrijdingsmiddel kan afnemen na veelvuldig gebruik (Schulz
et al., 2014), is het in de praktijk beter om verschillende bestrijdingsmiddelen te gebruiken en
deze af te wisselen. Dit moet dan ook meegenomen worden in het model. Echter was er alleen
betrouwbare informatie over de effectiviteit van het silicaproduct dat in het huidige model
gebruikt is. Daarom was het niet mogelijk om meerdere bestrijdingsmiddelen mee te nemen.

Daarnaast is de optie om tijdens leegstand te bestrijden, wat in de praktijk zeker gebruikelijk
is, niet meegenomen in het model. De reden hiervoor is dat er geen betrouwbare gegevens uit
praktijkonderzoek

beschikbaar

waren

over

de

kosten

en

het

effect

van

een

leegstandsbestrijding. Als deze gegevens beschikbaar komen, zullen zij het model zeker
verbeteren. Dan moet het model wel uitgebreid worden met de leegstandsperiode. Wat echter
wel is genoemd, is de eventuele financiële ruimte voor leegstandsbestrijding als de
eindbesmettingsgraad hoger dan 10 mocht eindigen. Een pluimveehouder kan naar aanleiding
van deze gegevens zelf bepalen of het rendabeler is om tijdens de legperiode meer te
bestrijden zodat de besmettingsgraad laag eindigt of om de besmettingsgraad aan het einde
van de legronde op te laten lopen en tijdens de leegstand te bestrijden.

In het huidige model is gewerkt met een legronde die stopt als de hennen een leeftijd van 75
weken hebben. Het is echter steeds gebruikelijker om hennen langer aan te houden tot
bijvoorbeeld een leeftijd van 85 weken (Kempen, 2012). Dit is in het model niet meegenomen
omdat er geen normgegevens beschikbaar waren die doorliepen tot een leeftijd van 85 weken
en dus de productieverliezen niet berekend konden worden. Als de normgegevens wel
beschikbaar komen en worden verwerkt in het model, wordt verwacht dat het patroon van
bestrijding niet verandert, maar gewoon wat verder doorloopt.
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In het huidige model is gewerkt met een bedrijfsgrootte van 50.000 hennen, wat een kleiner
bedrijf is dan een gemiddeld leghennenbedrijf in Nederland, dat in 2015 64.000 hennen had
(CBS, 2016). Het aantal hennen kan echter makkelijk in het model aangepast worden en heeft
in principe geen consequenties voor het optimale bestrijdingsplan omdat de productieschade
eerst per hen berekend wordt en daarna wordt vermenigvuldigd met het aantal hennen in het
koppel.

De groei van de hennen wordt negatief beïnvloed door vogelmijten (Kilpinen et al., 2005). Dit
zorgt voor een lagere uiteindelijke slachtopbrengst doordat die per kilogram bepaald wordt. De
groei van de hennen is echter niet meegenomen in het model. De reden hiervoor is dat er geen
informatie beschikbaar was over hoe de groei in de loop van de legronde daalt als gevolg van
een vogelmijtbesmetting. Dit zorgt er dus voor dat de productieschade onderschat wordt. Maar
omdat het in het huidige model al optimaal is om ervoor te zorgen dat er geen productieschade
ontstaat, wordt verwacht dat het toevoegen van de groei van de hennen aan het model het
optimale bestrijdingsplan niet verandert.

In de resultaten kon gezien worden dat de optimale bestrijdingsstrategie altijd in hetzelfde
patroon blijft, namelijk zorgen dat de besmettingsgraad onder de 10 blijft en er dus geen
productieschade optreedt. Om zeker te weten dat de Excel Oplosser wel tot een andere
oplossing kon komen, zijn de bestrijdingskosten verdubbeld en is de optimale oplossing
bepaald. Maar zolang de eis blijft dat de eindbesmettingsgraad onder de 10 moet komen, vindt
de Excel Oplosser geen andere optimale oplossing. Dit is ook logisch, het heeft geen zin om
de besmettingsgraad op te laten lopen als die op het einde weer lager dan 10 moet zijn. Als
deze eis uit het model verwijderd wordt, vindt de Excel Oplosser wel een andere optimale
bestrijdingsstrategie. In die bestrijdingsstrategie wordt de besmettingsgraad in het begin ook
onder de 10 gehouden om de productieschade uit te stellen, maar de besmettingsgraad kan
dan na een tijdje oplopen zoals in de gevoeligheidsanalyse waarbij de eis voor de
eindbesmettingsgraad verwijderd werd, maar dan loopt de besmettingsgraad nog een stuk
hoger op en dit begint ook eerder.

Er zijn niet veel onderzoeken bekend over de financiële aspecten van een vogelmijten
waarmee het huidige onderzoek mee vergeleken kan worden. Het onderzoek van Van Emous
et al. (2005b) is enigszins vergelijkbaar. Dit onderzoek is gebaseerd op een enquête onder
pluimveehouders om de kosten van een vogelmijtbesmetting te schatten. Het resultaat was
dat een vogelmijtbesmetting gemiddeld €0,14 per hen aan bestrijding kost en €0,29 per hen
aan productieschade. Dit komt neer op totaal €0,43 per hen per legronde. Uit het huidige
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onderzoek komt een optimaal bestrijdingsplan waarin de totale kosten €19.191,52 zijn, wat
neerkomt op €0,38 per opgelegde hen. Dit zijn alleen bestrijdingskosten. Vergeleken met de
geschatte bestrijdingskosten uit de enquête kan geconcludeerd worden dat er in de praktijk te
weinig bestreden wordt.

Van Emous et al. (2005c) hebben ook de financiële gevolgen van een vogelmijtbesmetting
onderzocht, maar hebben hierbij alleen naar de productieschade gekeken en laten de
bestrijdingskosten buiten beschouwing. Zij onderscheiden drie besmettingscategorieën: matig,
flink en ernstig, terwijl in het huidige onderzoek een traploos systeem gebruikt is. Zij gaan er
vanuit dat bij een matige besmetting, de hennen nog geen hogere voeropname hebben en er
nog geen sterfte optreedt. In het huidige onderzoek, gebaseerd op praktijkonderzoek van Van
Riel (2016), is aangenomen dat vanaf een besmettingsgraad van 10, wat een matige
besmetting voorstelt, de voeropname en sterfte wel al licht toenemen. Het onderzoek van Van
Emous et al. (2005c) was echter niet gebaseerd op praktijkonderzoek, maar op
literatuuronderzoek en schattingen. De verschillen in opzet van beide onderzoeken zijn echter
te groot om de resultaten concreet te kunnen vergelijken.

Om het optimale bestrijdingsplan in de praktijk ook daadwerkelijk goed uit te voeren, moet de
vogelmijtstand wekelijks heel secuur gemonitord worden en moet er bestreden worden voordat
de besmettingsgraad de 10 bereikt. Omdat monitoren vaak erg arbeidsintensief is en daarom
niet structureel iedere week gedaan kan worden, biedt de automatische vogelmijtteller van Mul
et al. (2015) een uitkomst. Hiermee kan er dagelijks gemonitord worden zonder dat dit
arbeidsintensief is. Als een pluimveehouder deze investering niet kan of wil maken, komt de
optie om iedere maand standaard een keer te bestrijden dicht in de buurt van het optimale
bestrijdingsplan.
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Hoofdstuk 6. Conclusie
Uit het optimale bestrijdingsplan kan de conclusie getrokken worden dat het optimaal is om de
besmettingsgraad onder de 10 te houden zodat er geen productieschade ontstaat. Met het
optimale bestrijdingsplan kan de bestrijding van vogelmijten effectiever worden en kunnen de
kosten omlaag ten opzichte van de standaardbestrijdingsplannen die in paragraaf 4.1
besproken zijn. Omdat de situatie op elk bedrijf anders is, is het vooral belangrijk om de
vogelmijtstand in de stal goed te monitoren. Zonder te monitoren is het niet mogelijk om het
optimale bestrijdingsplan uit te voeren. Als het niet mogelijk is om heel secuur te monitoren op
een pluimveebedrijf, komt het standaard bestrijdingsplan van één keer per maand bestrijden
in de buurt van het optimale bestrijdingsplan.

In paragraaf 4.1 is ook de situatie besproken waarin nooit bestreden werd. Hieruit kon
geconcludeerd worden dat het grootste deel van de productieschade gevormd wordt door de
verhoogde productie van tweede soort eieren. In de praktijk wordt dit kenmerk echter vaak
buiten beschouwing gelaten door pluimveehouders (Van Riel, 2016). Het is dus belangrijk dat
pluimveehouders zich bewuster worden van het feit dat de eierkwaliteit sterk wordt beïnvloed
door vogelmijten.

De conclusie van de gevoeligheidsanalyse is dat het optimale bestrijdingsplan gezien kan
worden als robuust. Er is een aantal factoren dat het optimale bestrijdingsplan verandert, zoals
de populatiegroei van de vogelmijten en het bestrijdingseffect, maar hier blijft de trend
zichtbaar dat de besmettingsgraad onder de drempel voor productieschade blijft. Ook de
begin- en eindbesmettingsgraad veranderen het optimale bestrijdingsplan, maar hier blijft de
besmettingsgraad niet constant onder de drempel voor productieschade. Verandering van de
andere factoren heeft geen invloed op het optimale bestrijdingsplan.

Omdat er weinig bekend is over de populatiegroei van vogelmijten, het effect van de
vogelmijten op de hennen en het effect van bestrijding op de populatiegroei van vogelmijten in
de praktijk, zijn er zeker nog verbeterpunten voor het model. Deze verbeterpunten kunnen
echter pas gemaakt worden als er meer praktijkonderzoek gedaan wordt. Maar het model kan
zeker een begin vormen om de bestrijding van vogelmijten te optimaliseren en
bestrijdingsmethoden te vergelijken.
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Bijlage I: berekeningen Excel
Besmettingsgraad week 2:
=ALS(C2=0;B2*(1+'Populatiegroei + kosten'!$B$1);B2*(1+'Populatiegroei + kosten'!$B$2))
Als de beslissing in week 1 (C2) niet bestrijden (0) is, dan is de besmettingsgraad in deze
week, die van de vorige week (B2) vermenigvuldigd met de populatiegroei van de vogelmijten
als er niet bestreden wordt. Als de beslissing in week 1 wel bestrijden (1) is, dan wordt de
besmettingsgraad van week 1 (B2) vermenigvuldigd met het bestrijdingseffect.

Tijdsduur besmetting:
=(ALS(B3>10;1+D2;0))
Als de besmettingsgraad hoger is dan 10, dan komt er een week bij de tijdsduur van de
besmetting (D2), anders is het 0.

Cumulatieve besmettingsgraad:
=((D3*7)*B3)
De tijdsduur van de besmettingsgraad vermenigvuldigd met de besmettingsgraad (B3).

Mortaliteit totaal:
=ALS(B3<=10;'Normale legronde'!I3;EXP(-1,8+2,1628*LN(A3/17+E3/15000)))
Als de besmettingsgraad (B3) lager dan 10 is, dan is de mortaliteit zoals in de nulsituatie,
anders wordt die berekend met deze formule: EXP(-1,8+2,1628*LN(A3/17+E3/15000))). Dit is
echter de cumulatieve mortaliteit, en de niet-cumulatieve mortaliteit is nodig. Die is berekend
door de totale mortaliteit in de vorige week van de totale mortaliteit in de betreffende week af
te trekken.

Hennen nog over:
=50.000-((F3/100)*50.000)
Het startaantal hennen min het aantal hennen dat tot nu toe totaal gestorven is (al dan niet
door vogelmijt).

Mortaliteit door vogelmijt:
=(G3-'Normale legronde'!J3)
De totale mortaliteit in de betreffende week min de mortaliteit in de nulsituatie in die week.

Stijging voederconversie:
=ALS(B3<=10;0;((100*((EXP(0,7))*EXP(B3*0,00065))/2,026884733)-100)/100)
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Als de besmettingsgraad (B3) onder de 10 ligt, is de voederconversie als in de nulsituatie en
is de stijging dus 0. Als de besmettingsgraad boven de 10 ligt, wordt de stijging in
voederconversie met bovenstaande formule berekend, afhankelijk van de besmettingsgraad
(B3).

Stijging productie van tweede soort eieren:
=ALS(B3<=10;0;(((100*(EXP(0,9))*EXP(B3*0,023))/3,0956565)-100)/100)
Als de besmettingsgraad (B3) onder de 10 ligt, is de stijging van de productie van tweede soort
eieren 0, anders wordt die met de bovenstaande formule berekend afhankelijk van de
besmettingsgraad (B3).

Bestrijdingskosten:
=ALS(C3=1;H2*'Populatiegroei + kosten'!$B$4;0)
Als de beslissing in de betreffende week (C3) bestrijden (1) is, dan zijn de bestrijdingskosten
het aantal hennen dat nog over is (H2) vermenigvuldigd met de bestrijdingskosten per hen
('Populatiegroei + kosten'!$B$4).

Productieschade:
=(M3*'Normale legronde'!G3 *'Populatiegroei + kosten'!$B$5*H2)+ (M3*'Normale legronde'!D3
*'Populatiegroei + kosten'!$B$8*H2) + ('Normale legronde'!L3/100)*((1-M3) *'Normale
legronde'!D3)* N3 *H2 *('Populatiegroei + kosten'!$B$8-'Populatiegroei + kosten'!$B$7)
+((K3*'Normale legronde'!D3*'Populatiegroei + kosten'!$B$8) -(K3*'Normale legronde'!G3
*'Populatiegroei + kosten'!$B$5))
De bovenstaande formule kan opgesplitst worden in de categorieën van productieschade:
-

Extra voerkosten: (M3*'Normale legronde'!G3*'Populatiegroei + kosten'!$B$5*H2)
De stijging in voeropname, berekend aan de hand van de stijging in voederconversie
(M3) vermenigvuldigd met de voeropname in de normale legronde, de voerprijs en het
aantal hennen dat nog over is.

-

Misgelopen eieropbrengsten: (M3*'Normale legronde'!D3* 'Populatiegroei + kosten'
!$B$8 *H2)
De daling in eierproductie , berekend aan de hand van de stijging in voederconversie
(M3) vermenigvuldigd met de eierproductie in de nulsituatie, de eierprijs en het aantal
hennen dat nog over is.

-

Misgelopen opbrengsten door tweede soort eieren: ('Normale legronde'!L3/100)
*N3*((1-M3)*'Normale

legronde'!D3)*H2*('Populatiegroei

+

kosten'!$B$8

-

'Populatiegroei + kosten'!$B$7)
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De productie van tweede soort eieren in de nulsituatie wordt eerst vermenigvuldigd met
de procentuele stijging in de productie van tweede soort eieren (N3). Hieruit komt dus
het percentage tweede soort eieren dat in die week geproduceerd is. Dit wordt
vermenigvuldigd met de totale eierproductie in die week, gecorrigeerd voor de daling
in eierproductie (M3) die de vogelmijten veroorzaken ((1-M3*’Normale legronde’!D3)
om de hoeveelheid tweede soort eieren te bepalen. Dit wordt dan vermenigvuldigd met
het aantal hennen dat nog over (H2) is en het verschil in prijs tussen de eerste en
tweede soort eieren.
-

Sterfte: ((K3*'Normale legronde'!D3*'Populatiegroei + kosten'!$B$8)-(K3*'Normale
legronde'!G3*'Populatiegroei + kosten'!$B$5))
De gestorven hennen door vogelmijt (K3) worden vermenigvuldigd met de normale
eierproductie en de eierprijs om de misgelopen opbrengsten te berekenen. Hier wordt
echter een correctie afgetrokken voor de voerkosten die niet meer aan deze hennen
uitgegeven hoeven te worden door het aantal gestorven hennen door vogelmijt (K3) te
vermenigvuldigen met de voeropname in de nulsituatie en de voerprijs.
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