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ALPACA BESCHERMT KIP TEGEN ROOFVOGELS
Hoe zorg je ervoor dat vrije-uitloopkippen
niet worden aangevallen door roofvogels?
Door er een paar alpaca’s bij te zetten. Die
delen hun territorium makkelijk met andere
dieren, maar beschermen het agressief
tegen indringers.
Vrije-uitloopkippen in Spanje worden geregeld
te grazen genomen door roofvogels. De onverwachte aanvallen veroorzaken sterfte, angst en
stress bij de kippen. Hoe dit probleem aan te
pakken was een van de centrale vragen in het
EU-onderzoeksprogramma Hennovation,
waarin mensen uit de praktijk – zoals boeren,
medewerkers van eierbedrijven en dierenartsen – samen met onderzoekers praktische oplossingen zochten voor welzijnsvragen. Dat deden ze in 19 zogenoemde multi-actornetwerken in vijf Europese landen. Het idee is dat je
op die manier tot nieuwe oplossingen komt
die direct worden opgepikt in de praktijk.
De oplossing voor het kippenprobleem was
verrassend. Zodra er alpaca’s in hun uitloopweitje liepen, durfden de kippen weer naar
buiten en werden ze niet meer door roofvogels
lastiggevallen.
Het was niet het enige probleem uit de
praktijk waarvoor een praktische innovatie

werd bedacht, zegt Thea van Niekerk van Wageningen Livestock Research, een van de deelnemende onderzoekers. In een ander project
in Engeland wilden pluimveehouders een betere methode om de leghennen die zijn uitgelegd, uit de kippenstal te halen. Om het gesjouw met de dieren te beperken, ontwikkelden de onderzoekers een op maat gemaakte
trolley. Die kan de
pluimveehouder tot
bij de kooien in de
stal rijden, zodat de
vangers minder ver
hoeven te lopen en
de kippen minder
stress krijgen.
In een derde project werden pikblokken geplaatst
in een Nederlandse
kippenstal, waarop
de leghennen hun
natuurlijke pikgedrag kunnen botvieren. Hun snavels
worden daar stomper van, waardoor
ze hun hokgenoten

minder beschadigen. Uit een test met vier verschillende typen pikblokken, die op duurzaamheid, gebruik en kosten werden getest,
rolden cellenbetonblokken als beste uit de
bus. AS
 A
 lpaca’s zien er snoezig uit, maar zijn
felle verdedigers van hun territorium.

LUCKY BAMBOO – NU MET GRATIS TIJGERMUG
Wat hebben lucky bamboo en tweedehands
autobanden met elkaar gemeen? Ze brengen
de tijgermug uit Zuidoost-Azië naar Nederland. Promovendus Adolfo Ibanez-Justicia
maakte een risicoanalyse voor de NVWA.
Ibanez, onderzoeker bij het Centrum Monitoring Vectoren van de Nederlandse Voedsel- en
Waren Autoriteit (NVWA), ging na waar en wanneer exotische steekmuggen zoals de tijgermug
en de gelekoortsmug worden ingevoerd in Nederland. Ook ging hij na welke factoren leiden
tot hun komst en welke opties er zijn voor de
bestrijding. Zo’n analyse is hard nodig, want
Nederland krijgt een steeds aantrekkelijker vestigingsklimaat voor deze muggen.
De Spaanse onderzoeker vond de meeste
muggen bij kwekers van geluksbamboe (Dracaena sanderiana of braunii) en handelaren in
tweedehands autobanden. De tijgermuggen
leggen eitjes in de plantjes of banden in het
land van herkomst. De plantjes en banden (plus
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eitjes) komen Nederland binnen via de Rotterdamse haven en de eitjes komen uit zodra ze in
contact komen met water. De gelekoortsmug
vliegt mee in containers uit Noord-Amerika en
het Midden-Oosten en komt Nederland binnen
via Schiphol, zo bleek uit metingen van Ibanez
op de luchthaven.
De tijgermug is bezig aan een flinke opmars
in verschillende landen om ons heen, zegt Sander Koenraadt, copromotor van Ibanez. ‘Het
lijkt daarom onmogelijk om het insect volledig
buiten de deur te houden. Maar door het onderzoek van Ibanez weten we nu waar we de exotische muggen kunnen aantreffen.’ De NVWA
kan de monitoring daarop aanpassen. Dat vergroot het aantal vondsten, waarna de muggen
actief kunnen worden bestreden.
Vooralsnog lijkt de situatie voor Nederland
redelijk onder controle, constateert Ibanez,
maar zijn promotieonderzoek sluit de vestiging
van een exotische muggensoort in Nederland
niet uit. Dat kan leiden tot gezondheidsrisico’s,

want de muggen kunnen virussen zoals knokkelkoorts en chikungunya overdragen. Maar,
relativeert Koenraadt, dat gebeurt alleen als we
ook de virussen importeren en het klimaat uiteindelijk geschikt genoeg is voor het virus om
zijn ontwikkeling in de muggen te voltooien.
Dat risico is ‘heel klein, maar ook weer niet nihil’. AS

