Bekijk de fotoreportage van
het scharrelhennenbedrijf van
Klaassen op Pluimveeweb.nl
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De volièrestal van de familie Klaassen uit het Gelderse Ochten is sinds
de behandeling negen maanden geleden helemaal bloedluisvrij. De
leghennenhouders zijn hier zeer verheugd mee. „De kosten zijn hoog met 6 tot
8 eurocent per hen. Maar dit is de eerste behandeling die ervoor zorgt dat mijn
stallen helemaal bloedluisvrij zijn en blijven”, zegt Wim Klaassen.

Er is geen bloedluis te bekennen in de
volièrestal van Wim en zijn vrouw Hester
Klaassen. Ook achter de U-profielen van
het volièresysteem - normaal gesproken dé
ideale schuilplek voor bloedluizen - zit geen
enkele bloedluis. De familie liet de stal negen
maanden geleden behandelen door Chickfriend. Het bloedluisbestrijdingsbedrijf reed
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’s avonds anderhalf uur door de stal met
zijn vernevelingsmachine. De hennen zaten
toen vier weken in de stal. „De nevel bereikt
alle plekken in de stal en werkt goed”, zegt
Wim Klaassen. „We hebben tot nu toe geen
één bloedluis meer in deze stal gezien. Ook
de adviseurs van onze voerfabrikant en hennenleverancier kunnen nog geen bloedluizen

vinden”, glimacht hij. De 52-jarige pluimveehouder houdt samen met zijn vrouw 90.000
bruine scharrelhennen van drie leeftijden in
drie volièrestallen in het Gelderse Ochten.

Geen pretje
Bloedluizen veroorzaken al jarenlang veel
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Wim Klaassen tussen de
21-weekse hennen in
zijn nieuwste volièrestal
uit 2012. „Nadat ik
vroeger veel middelen
heb gebruikt die niet of
niet afdoende werkten, is
ons bedrijf nu al negen
maanden bloedluisvrij.”

problemen bij leghennen. Dit jaar bedraagt
de te verwachten schade door bloedluizen
in Nederland 21 miljoen euro. Voor de Europese Unie is dat 231 miljoen euro. Per kip is
dat 0,60 euro per jaar door gezondheids- en
productieschade.
Net als bij veel van hun collega’s, zorgden
bloedluizen ook bij Wim en Hester Klaassen
voor problemen. De afgelopen jaren werkten
de leghennenhouders met diverse middelen. „Veel middelen hielpen niets. Maar met
groene zeep en spiritus kon ik de bloedluizen
redelijk onder controle houden; al gingen ze
niet weg”, blikt de pluimveehouder terug.
Om de vier à vijf weken spoot hij al zijn drie
stallen met spiritus en groene zeep. De
leghennenhouder had hiervoor een speciale
spuit ontwikkeld, die hij achter zijn trekker
kon doen. Hij was ongeveer een middag
bezig met het spuiten van een stal en vond
dit werk absoluut geen pretje. „Het spuiten
tegen bloedluizen vind ik het meest onplezierige werk dat er is op ons leghennenbedrijf.”

Nat schoonspuiten
Ruim een jaar geleden hoorde Klaassen van
leghennenhouders en adviseurs veel positieve verhalen over Chickfriend. De Betuwenaar
nam contact op met het bedrijf en liet in

eport ge

oeder lecht oor longen
Wim Klaassen weet niet welk middel hickfriend gebruikt om bloedluizen te bestrijden omdat het bedrijf uit concurrentieoverwegingen
de naam van het middel niet prijs wil geven. De leghennenhouder
gebruikte vroeger een aantal keer poeder om bloedluizen te bestrijden. Het bestrijden van bloedluizen met poeder vind ik helemaal
niks. Het poeder is namelijk verschrikkelijk slecht voor je longen ,
motiveert hij. De pluimveehouder is ook geen voorstander van het
gebruik van middelen die het bloed van de leghennen minder lekker
maken voor de bloedluizen. Daarmee roei je de bloedluizen niet
uit. Bovendien vraag ik me af of die middelen niet achterblijven in
de hen en wat de gevolgen daarvan zijn voor de consument.

augustus vorig jaar zijn eerste stal door het
bloedluisbestrijdingsbedrijf behandelen. De
pluimveehouder is tot nu toe zeer tevreden
over de resultaten hiervan. „Terwijl andere
middelen alleen het aantal bloedluizen in een
stal verlagen, hebben wij tot nu toe geen één
bloedluis meer in deze stal gezien”, vertelt
Klaassen met een grote glimlach. In de
tussentijd liet hij ook zijn twee andere stallen
behandelen door het bloedluisbestrijdingsbedrijf. Ook in die twee stallen kwam hij geen
bloedluizen meer tegen. Al doet de pluimveehouder meer om bloedluizen te bestrijden.
Zo spuit hij zijn stallen na iedere ronde met
water schoon. Volgens hem is dit een belangrijke stap in het bestrijden van bloedluizen
omdat de eitjes van de luizen hierdoor niet
meer uitkomen. Bovendien zijn de hennen die
op zijn bedrijf arriveren, vanuit de opfok vrij
van bloedluizen.

Meer rust
De eerste keer behandelde Klaassen de stal
toen de hennen vier weken in de stal zaten.
Een paar weken geleden behandelde hij
een andere stal een dag voordat de hennen
arriveerden. „Behandelen zonder hennen in
de stal gaat sneller en zorgt voor minder
onrust. Bovendien zorg ik er zo voor dat de
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bloedluisdruk vanaf het begin meteen laag
is.” De pluimveehouder is tot nu toe zeer te
spreken over het resultaat. Al denkt hij dat
iedere stal twee keer per ronde behandeld
moet worden. „Als ik weer bloedluizen zie,
laat ik de stal nog een keer behandelen door
het bestrijdingsbedrijf om zo de druk laag te
houden.”
De Betuwenaar hikte in het begin wel even
aan tegen de kosten. „Een behandeling kost
6 tot 8 eurocent per hen. Dat lijkt veel. Maar
het kan wel uit omdat het in tegenstelling tot
veel andere middelen wel werkt en we betere
technische resultaten halen”, stelt Klaassen
die geen cijfers wil noemen in de media.
De pluimveehouder is blij dat hij zelf geen
bloedluizen meer hoeft te bestrijden. „Naast
dat het onplezierig werk is, zorgt het ook
voor veel onrust in de stal. Straks bij onbehandelde hennen wordt het nog belangrijker
om onrust tegen te gaan omdat ze met hele
snavels veel meer schade bij elkaar kunnen
aanrichten.” De pluimveehouder houdt nu
nog behandelde hennen omdat hij geen
meerprijs ontvangt voor eieren van behandelde hennen. Later dit jaar zet hij zijn eerste
koppel onbehandelde hennen op. „Als we net
als nu de stallen bloedluisvrij kunnen houden,
zie ik het houden van onbehandelde hennen
wel zitten.”

gege en

De familie Klaassen houdt in het elderse
Ochten .
bruine scharrelhennen van
drie leeftijden in drie voli restallen. e
hebben n fulltime medewerker in dienst
voor
uur per week. Ook helpt Wim’s broer
vrijwel iedere dag met het afdraaien van de
eieren. Klaassen bouwde in 2
en 2
twee stallen om van legbatterij naar scharrelhuisvesting. n 2 2 sloopte hij twee kleine
legbatterijstallen en bouwde een nieuwe
voli restal voor 2.
scharrelhennen.
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