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Van 22 tot en met 24 januari heeft in Bad Waldsee, Duitsland het Internationaal Bioland
Pluimveesymposium plaats gevonden. Op deze bijeenkomst waren circa 140 mensen die
beroepsmatig betrokken zijn bij de biologische pluimveehouderij zoals legpluimveehouders,
opfokkers, vleeskuikenhouders, voorlichters, voerfabrikanten, eierhandelaren, stalbouwers en
onderzoekers. Hier volgt een kort verslag van enkele presentaties.
Bedrijfsgezondsheidsplannen
In Groot-Brittannië zijn biologische bedrijven verplicht om diergezondheidsplannen op te stellen.
Zo’n plan beschrijft de meest relevante gezondheidsproblemen op een bedrijf en mogelijke
oplossingen daarvoor. In Duitsland is ook gewerkt met dergelijke plannen en de ervaring van de
pluimveehouders was dat de maatregelen in het plan op zich niet nieuw waren, maar dat men er
gewoon mee aan de slag moet. Belangrijke dingen die mis gingen waren o.a. dat de pluimveehouder
weinig oog had voor diergezondheid, dat er nauwelijks bijgehouden werd hoeveel de dieren
dagelijks eten en drinken en dat de kippen geen interessante tijdsbesteding aangeboden werd.
Maatregelen tegen wormen en verenpikken
In een bijeenkomst met meerdere sprekers werden allerhande tips tegen verenpikken uitgewisseld.
Preventie is hierbij belangrijker dan afwachten tot het begint en dan pas actie ondernemen. Een
dierenarts kwam daarnaast met verschillende tips om wormenbesmetting tegen te gaan. Een
overzicht van de mogelijke maatregelen is terug te vinden in het volledige verslag. Zie ook de
website www.louisbolk.nl, waar gratis de publicaties ‘Kippen houden zonder verenpikken’ en ‘Jong
geleerd is oud gedaan’ te downloaden en te bestellen zijn.
Effectieve micro-organismen
Twee pluimveehouders vertelden hun ervaringen met het gebruik van effectieve micro-organismen.
Aan het gebruik van de micro-organismen worden positieve effecten toegeschreven, zoals een
betere weerstand bij de kippen en als je het over de mest spuit, gaat de mest minder stinken en
wordt het stalklimaat beter. Een gedetailleerde handleiding over het gebruik, zoals beschreven door
één van de sprekers, is te krijgen bij m.bestman<at>louisbolk.nl.

