
•  Zorg ervoor dat u mestbanden regelmatig afdraait en schoonmaakt. Via de mest-
banden komen vogelmijten terecht in de mestopslag. Vergeet de droogtunnel niet. 
Ook daar zitten vogelmijten!

•  Check de mestopslag op mijten. Pak een hand mest eruit, wrijf de mest uit elkaar 
en u ziet ze vanzelf. 

•  Weet dat wanneer u mijten in de stal heeft er ook veel mijten, eitjes en larven in de 
mesthoop of opslag zitten. Volwassen- en nieuwe bloedzuigende mijtenstadia lopen 
terug naar de stal en zorgen voor nieuwe insleep van mijten in een behandelde stal. 
Eitjes en larven ontwikkelen zich daar snel door het warme en broeierige klimaat.

•  Maak de mestopslag grondig schoon nadat deze geleegd is.

•  Voer aan het einde van een mijtenbehandeling de mest altijd van het terrein af! 
Stort de mest dus niet enkele meters verder op de wei maar zorg ervoor dat de 
mest echt van het erf en bedrijf verdwenen is.

•  Mocht het echt niet lukken om mest aan het einde van een mijtenbehandeling van 
het terrein te halen, leg dan een corridor aan om zo te voorkomen dat vogelmijten 
teruglopen naar de stal en de kippen.

Bent u er niet zeker van dat mijten in de mestopslag zitten, doe dan een eenvoudig 
testje: pak een plastic overschoen of plastic zak en stop daar een flinke hand mest 
in. Knoop deze dicht en laat deze even staan. Als u mijten heeft, ziet u ze lopen  
en krioelen. 

www.my-msd-animal-health.nl/pluimvee

Als pluimveehouder staat u regelmatig met uw laarzen in de mesthoop. 
Lekker warm daar toch? Dat vinden rode vogelmijten ook. Ze zijn gek 
op een vochtig, warm en broeierig klimaat. De mestopslag is dan ook 
een heerlijke kraamkamer voor bestaande- en nieuwe rode vogelmijten. 
Wanneer ze bloed nodig hebben lopen ze terug naar uw stal om heerlijk 
uw kippen te gaan irriteren. Wilt u dit niet, pas dan zeker de volgende 
tips toe.

STRONT AAN DE KNIKKER


