Risico-inventarisatie: voorkomen van introductie en verspreiding vogelmijt
Datum ................
Naam...........................
Vraag
1

De ongediertebestrijding en -wering buiten de stal wordt uitgevoerd door een professionele organisatie

2

Staat er opslag tegen de stal?

3

Is er naast de stal 2 meter vrij van begroeiing?

4

Is er sprake van een strook met grind direct naast de stal?

5

Zijn er drangers op de binnen- en buitendeuren?

6

Staan of hangen er onderkomens/uitlopen voor hobbypluimvee/gevogelte direct naast de stal?

7

Zijn er desinfectiematten en zijn die goed onderhouden?

8

Als u strooisel gebruikt, gebruikt u alleen droog en schoon strooisel?

9

Hebben de personen van de opzetploeg schone bedrijfskleding aan en hebben zij zich gedouched voor ze op
het bedrijf kwamen?

10 Eist u van uw opfokker schone containers en kratten waarin de hennen getransporteerd worden?
11 Eist u van uw opfokker vogelmijtvrije hennen
12 Controleert u de opfokstal voor aankomst op het bedrijf op aanwezigheid van vogelmijt?
13 Reinigt u tijdens de leegstand de beluchtingsbuizen?
14 Reinigt u tijdens de leegstand de luchtmengkast?
15

Heeft u in iedere stal “staleigen" gereedschappen staan zoals een bezem en andere materialen waar
vogelmijten gemakkelijk in kunnen gaan zitten?

16

Maakt u gereedschappen die gemakkelijk vogelmijten kunnen bevatten zeker voor opzet, maar ook gedurende
de ronde, schoon?

17 Zijn de eiercontainers, pallets en tussenplaten door het pakstation schoongemaakt en ontsmet?
18 Verwijdert u regelmatig eierresten? (liefst wekelijks, maandelijks minimaal)
19

Verwijdert u regelmatig harde mestkoeken? (liefst wekelijks, minimaal maandelijks) van de eierplaten en de
beschermplaten van de beluchting

20 Is de mestopslag niet tegen de stal geplaatst?
21 Verwijdert u maandelijks stof (indien mogelijk)
22 Worden de risicoplaatsen voor de vogelmijten maandelijks gereinigd (bijv m.b.v. stofzuigen of luchtdruk)
23 Zijn de eierbanden (en de omgeving van uiteinden van de banden) schoon?
24 Worden de eierbanden (en de omgeving van uiteinden van de banden) minimaal maandelijks gereinigd?
25 Verwijdert u minimaal 3 keer per week de mest uit de stal?
26

Zijn de mestbanden (en de omgeving van de uiteinden van de banden) schoon voor introductie van een nieuw
koppel?

27 Heeft u een eigen mestcontainer?
28 Reinigt (en behandelt) u de mestafvoerbanden (en de omgeving van de uiteinden van de banden) maandelijks?
29 Verwijdert u de pluimveekadavers dagelijks?
30 Brengt u de pluimveekadavers met een emmer of schone plastic zak naar de kadaverplaats?
31 Is de kadaveropslag zo geplaatst dat het niet tegen de stalmuur staat?
32

Als u bezoekers toelaat op het bedrijf dan douchen de bezoekers zich, dragen bedrijfskleding en doen een
haarnetje op?

33

Voordat de pluimveehouder of medewerkers het bedrijf of stal betreden, douchen zij zich, trekken
bedrijfskleding aan en doen een haarnetje op.

34 Wisselen de pluimveehouder en medewerker van bovenkleding voor het betreden van een andere stal?
35

Hebben de vangploegmedewerkers zich gedouched en hebben ze bedrijfskleding aan voordat ze de stal
betreden?

36 Zijn de containers en kratten voor aanvang op het bedrijf schoongemaakt en ontsmet?
37 Monitoort u de vogelmijtpopulatie minimaal maandelijks?

Ja = ja, dat klopt
Ja

Nee

