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Van binnenuit beter!

De aanpak 
van vogelmijt

Van uitdaging 
naar oplossing!



12-24 uur

Bloedzuigen

Bloedzuigen

Bloedzuigen

Volwassenen

Eieren

Larven

Deutonymphs Protonymphs

1-2 dagen

2-3 dagen 1-2 dagen

2-3 dagen

VOGELMIJT: 
VOOR IEDER PROBLEEM  
EEN OPLOSSING
De vogelmijt, ook wel bloedluis genoemd, is de meest voorkomende uitwendige parasiet bij pluimvee. 
Maar liefst 83% van de Europese legpluimveehouders kampt met een vogelmijtbesmetting1. Deze 
vogelmijt veroorzaakt bloedarmoede, ziekten en sterfte onder pluimvee en heeft grote economische 
gevolgen voor de sector. Alleen al in Europa worden de totale kosten als gevolg van vogelmijt geschat 
op 360 miljoen euro2!

De levenscyclus van de mijt
Vogelmijten planten zich razendsnel voort. Het duurt slechts 7 tot 10 dagen voordat een eitje is uitgegroeid 
tot een volwassen mijt onder normale stalomstandigheden. Hierdoor kan een kleine kolonie al snel uitgroeien 
tot een enorme plaag. Vogelmijten tasten het welzijn van de kip aan, met alle gevolgen van dien. Kippen 
worden uit hun slaap gehouden door mijten, waardoor mijten een soort ‘burn-out situatie’ kunnen veroorzaken 
bij pluimvee.

 Levenscyclus van de vogelmijt



EXZOLT®:  
DE INNOVATIEVE DRINKWATEROPLOSSING  
TEGEN VOGELMIJT
Vogelmijt bestrijden, was tot nu toe makkelijker gezegd dan gedaan. U heeft ongetwijfeld al wel eens 
geïnvesteerd in vogelmijtbehandelingen die u veel geld hebben gekost, maar weinig hebben opgeleverd. 
Om nog maar te zwijgen over de stress bij uw kippen en de extra werkzaamheden die gepaard gingen met 
deze behandelingen… 

Maak kennis met Exzolt®, de innovatieve en effectieve drinkwateroplossing tegen vogelmijt.

EUROPEES GEREGISTREERD DIERGENEESMIDDEL  
MET 99% EFFECTIVITEIT!
Exzolt® is een Europees geregistreerd diergeneesmiddel tegen vogelmijt. De toediening van Exzolt® vindt via 
het drinkwater plaats: een geheel nieuwe en innovatieve aanpak! Omdat Exzolt® via het drinkwater wordt 
opgenomen en zo in het bloed van de kip terecht komt, worden alle mijten bereikt die zich op de kip voeden. 
Al 4 uur na behandeling sterven de eerste mijten.  

NB: kippen vermijden legnesten waar veel vogelmijten zich verschuilen.  
Hierdoor ontstaan er meer buitennest-eieren die als tweedekeus minder opbrengen.

Vogelmijt, schadelijk voor pluimvee 
Mogelijke gevolgen van vogelmijt:

• Jeuk en irritatie 

• Onrust met vergrote kans op verenpikken

• Bloedverlies en bloedarmoede

• Verstoorde nachtrust

• Stress

• Verminderde weerstand 

• Ziekte en sterfte

Vogelmijt, schadelijk voor uw bedrijf
Mogelijke gevolgen van vogelmijt:

• Hogere voederconversie

• Minder eieren per opgezette hen

• Lager lichaamsgewicht

• Meer tweedekeus eieren

• Hogere uitvalpercentages

  TIP: Laat u goed adviseren over de aanpak van vogelmijt. Zorg ervoor dat uw behandeling  
in lijn is met de wettelijke eisen en is afgestemd met uw afnemer(s)!



Exzolt® behandelt niet de omgeving van de kip, maar de kip zelf! 
Daardoor wordt de hele mijtenpopulatie in de stal aangepakt.

• Stressvrije toediening via het drinkwater

• Snelle werking: start 4 uur na toediening met doden van de mijten 

• Korte behandelduur: slechts 2x toedienen met een interval van 7 dagen

• Veilig voor kip, consument en milieu 

• Europees geregistreerd diergeneesmiddel

•  Gebruiksvriendelijk: maakt exact doseren mogelijk; geen stress voor de kip

• Na een complete Exzolt® behandeling wordt de mijtenpopulatie effectief verlaagd 

• 0 dagen wachttijd eieren

• 14 dagen wachttijd vlees

 Exzolt® is verkrijgbaar op recept van uw dierenarts.

Exzolt® is ook 
inzetbaar bij biologische 

kippen volgens 
SKAL-richtlijnen

Diergeneesmiddel Exzolt®

Voordat een diergeneesmiddel als Exzolt® op de markt kan komen, vindt er door het College ter Beoordeling 
Geneesmiddelen en het Europees registratiebureau (EMA) eerst een wetenschappelijke beoordeling plaats 
van de werkzaamheid en kwaliteit van het middel. Hierbij wordt ook de veiligheid voor het doeldier, de mens 
en het milieu zeer kritisch beoordeeld. 

Bewezen veilig voor kip, consument en milieu
Als geregistreerd diergeneesmiddel is Exzolt® bewezen veilig bevonden voor kip, consument en milieu. 
Hier zijn jarenlange veiligheidsstudies en -onderzoeken aan vooraf gegaan. Ook recente veldproeven tonen 
de effectiviteit van Exzolt® bij kippen aan. Er zijn geen. bijwerkingen of contra-indicaties bekend van Exzolt®. 

Kanalisatiestatus Exzolt® is URA
Nadat een diergeneesmiddel het vereiste registratieproces heeft doorlopen, bepaalt de wetgeving de distributie 
van het diergeneesmiddel. Exzolt® is uitsluitend op recept van een dierenarts verkrijgbaar en mag enkel door 
een dierenarts of een houder van een afleververgunning van gekanaliseerde middelen worden vrijgegeven. 
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Exzolt® 10 mg/ml oplossing voor gebruik in drinkwater voor kippen, bevat per ml: 10 mg fluralaner. Doeldier: Kip. Indicatie: Behandeling van rode vogelmijt (Dermanyssus gallinae) infestatie bij opfok-, vermeerderings- en 
legdieren. Contra-indicaties: Geen. Bijwerkingen: Geen bekend. Toediening en dosering: Toediening via drinkwater. Dosering: 0,5 mg (0,05 ml diergeneesmiddel) fluralaner per kg lichaamsgewicht twee keer toegediend, met 
een interval van 7 dagen. Indien een volgende behandeling nodig is, dient het interval tussen twee behandelingen minimaal 3 maanden te zijn. Wachttijden: Vlees en slachtafval: 14 dagen. Eieren: nul dagen. Waarschuwingen: 
Vermijd te vaak en herhaald gebruik van acariciden van eenzelfde groep gedurende een langere periode en onderdosering om het risico op ontwikkeling van resistentie niet te verhogen. Passende bioveiligheidsmaatregelen 
moeten worden getroffen op stal- en bedrijfsniveau om her-infestatie van behandelde stallen te voorkomen. Voorkom contact met huid, ogen en slijmvliezen. De veiligheid van het diergeneesmiddel is aangetoond bij leg- en 
vermeerderingsdieren. Het diergeneesmiddel kan gebruikt worden tijdens de leg. Niet met andere diergeneesmiddelen mengen. EU/2/17/212/001-002, REG NL 119783 URA. Voor overige informatie, zie bijsluiter. U
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DOE MEE MET DE  
NATIONALE VOGELMIJT MONITOR!
Een goede monitoring staat aan de basis van een duurzame beheersing van vogelmijt. Door monitoring kunt u snel 
vaststellen of er een besmetting is, hoe hoog de besmetting is en of het tijd is om te behandelen tegen vogelmijt.

Samen met Exzolt® biedt de Nationale Vogelmijt Monitor u een totaalplan voor de effectieve bestrijding van 
vogelmijt! Doe mee met de Vogelmijt Monitor en krijg inzicht in de aanwezigheid en populatieontwikkeling van 
mijten in uw stal. 

Kijk op www.mijtenmonitor.nl voor meer informatie of  
schrijf u direct in via pluimvee@merck.com.  

Na inschrijving ontvangt u gratis mijtenvallen per post. 


