35e jaargang nr. 4
Woensdag 18 april 2018 houden wij onze normale vergadering in
Het Baken, Wiepke Hofstraat 2, Lemmer. Aanvang 20.00 uur
Agenda:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Opening
Verslag vergadering van 20 maart jl.
Mededelingen en Ingekomen stukken
Aanpassing Prijzenreglement
Misser van de maand
Pauze
Fûgelpraet
Trekking verloting
Vraag en aanbod
Rondvraag
Sluiting

Website: www.lemstervolierevrienden.nl
Agenda 2018:
Woensdag 18 april
Maandag 10 september
Woensdag 17 oktober
Donderdag 8 november
Vrijdag 9 november
Zaterdag 10 november

Clubavond
Clubavond
Clubavond
Tafelshow
Inbreng vogels
Keuring + Opening
Open + sluiting om 15.30 uur

Het formulier voor de 1e bestelronde voor de ringen 2019 kunt u tot
8 mei a.s. inleveren bij de ringencommissaris Cees van Ginkel.
Uitlevering na 1 oktober a.s.
De kleur van de ringen voor 2019 is zwart

Hulp nodig bij het invullen van uw aangiftes?
Bel:
Pieter Beintema
0514 569339
Bezoek:
Van Rijgersmapark 4
8531 BJ LEMMER

Luizen, een oud en veel voorkomend probleem, vooral bij kanaries. Eén
van onze leden heeft momenteel veel last van de zwarte luis. De jongen
zitten eronder en overleven het niet. Verderop in het clubblad vindt u een
verhaal over deze ellende.
Bloedluis
De laatste jaren vormen bloedluizen, die zich voeden met het bloed van
bijvoorbeeld vogels, een steeds groter probleem. Met het voorjaar in het
verschiet is het opnieuw oppassen geblazen, want dan steken de vervelende
diertjes weer de kop op. Er snel bij zijn is de boodschap, want de plaag kan
snel escaleren!
Bloedluizen zijn minuscule spinachtigen die zich overdag in kieren en spleten
verstoppen. ‘s Nachts trekken ze er en masse op uit. Als zo een horde
bloedluizen het op je vogels gemunt heeft zit je in de nesten. De vogels krijgen
stress, vooral wanneer er jongen zijn. Wanner je pech hebt worden de jongen
volledig leeggezogen door de luizen. Als je er op tijd bij bent, kan je je vogels
echter van heel wat leed besparen! Wat men vaak vergeet is dat bloedluizen al
vanaf het voorjaar in kleine aantallen aanwezig kunnen zijn. De plaag wordt
meestal pas later op het seizoen en vooral bij warm weer opgemerkt, wanneer
er al een massa bloedluizen in het hok aanwezig is. Een ware plaag is echter
moeilijk te bestrijden. Met volgend stappenplan ben je de bloedluizen een
stapje voor!
Beter voorkomen dan genezen
Bekalk allereerst de binnenzijde van het vogel hok met DCM Tree-Shield®
(bomenwitsel) om kieren en spleten te dichten. Zo hebben bloedluizen
nauwelijks een schuilplaats om zich in te nestelen.
Regelmatig controleren
Controleer je vogelhok regelmatig op de aanwezigheid van bloedluizen. Bij
een aantasting is snel handelen de boodschap. Bekend zijn bijvoorbeeld de
kleine buisjes met golfkarton erin, de luizen kruipen hierin en zo kun je
gemakkelijk controleren of je luizen hebt in je hok.
Een ander efficiënt middel om komaf te maken met de bloedluis is DCM
Diaterrants®, een poeder dat ook korte metten maakt met mieren en andere
kruipende insecten, zoals pissebedden, vlooien of zilvervisjes. Natuurlijke
vijanden en roofmijten zijn minder actief bij koudere temperaturen. Gebruik
daarom in het najaar DCM Diaterrants® voor een doeltreffende bestrijding van
de bloedluis.

Let wel: je kan het niet gebruiken als je 6 weken daarvoor of 6 weken erna de
roofmijten van DCM Hypoaspi-Guard® hebt ingeschakeld, want ook die
diertjes sterven door contact met DCM Diaterrants®!
Tegen mieren en andere kruipende insecten
Poeder tegen vervelende kruipende insecten zoals mieren, pissebedden,
vlooien en zilvervisjes. Bovendien kan het ook ingezet worden ter bestrijding
van bloedluis in het kippenhok. DCM Diaterrants® bestaat uit 100% zuivere en
volkomen natuurlijke diatomeeënaarde
Merels
Mei 2016 viel mijn oog op een advertentie waarin een koppel merels werd
aangeboden. Nu heet een van onze kleindochters Merel dus trok die
advertentie mijn aandacht. Nou, om eerlijk te zijn, dat kwam eigenlijk meer
omdat de prijs van het koppel uitzonderlijk laag was.
Eerst maar eens gebeld. Het koppel was beschikbaar, maar er was een
probleem (wat ik al vermoedde). Ze zaten in een vrij kleine volière samen met
enige koppels tropische spreeuwen. De spreeuwen waren niet vriendelijk en in
de gevechten had de merelpop een oog verloren. Vandaar de lage vraagprijs.
Omdat de eigenaar wat omhoog zat met deze vogels en ik benieuwd was of
een kweek met deze vogels in een gezelschapsvolière zou lukken besloot ik ze
op te halen. Dus de volgende dag monter in de auto gestapt en naar Sint
Willebrord getogen. Daar stond de koffie met koek en een ouder echtpaar voor
me klaar.
De vogels waren al utgevangen en de pop loerde me aandachtig vanuit een
broedkooi aan. Daarmee had ze met haar ene oog geen enkele moeite. De man
zette een grote bek ...eh, snavel op: zijn alarmkreet schalde over de
achtertuinen waartussen de volière stond. Wanneer je dat hoort denk je toch
even aan je buren die straks van deze vogels mogen meegenieten.
De echtgenote stopte het koppel in de transportkooi die ik had meegenomen.
Haar man keek met tranen in de ogen toe; het afscheid van de vogels viel hem
duidelijk erg zwaar. Ik beloofde hem dat ik over de wederwaardigheden van
deze vogels zou blijven informeren. Wat bedrukt aanvaarde ik de terugreis.
Thuisgekomen werden de vogels eerst in quarantaine opgekooid. Man en pop
apart. Ik vond ze er wat dof en verfomfaaid uitzien. Dus eerst een
wormenkuur, schoon drinkwater en wat universeel voer gemengd met een paar
meelwormen. De volgende dag ieder badgelegenheid geboden waarvan
uitbundig gebruik gemaakt werd. Op de derde dag het koppel in een grotere
vlucht verenigd waardoor ze een stuk rustiger werden. Na een week of twee

accepteerden ze meelwormen die ik ze op de hand aanbood en na nog een
week heb ik ze in de gezelschapsvolière gedaan. En dat was het dan voor dat
jaar. Ze voelden zich kennelijk op hun gemak al waren ze in de volière minder
aanhankelijk dan in de quarantainekooien. De volière deelden ze met
zanglijsters, groenlingen, huismussen en een handvol Sint Helanafazantjes en
Binzenastrildes. Die gingen alle hun gang en deden wat ik van ze verwachtte:
broeden en jonge vogels grootbrengen. Van de veel grotere merels trokken zij
zich niets aan en die merels ook niet van hen. Van enige agressie was geen
sprake. Maar broeden deed dit koppel merels niet. Ze waren ook niet
luidruchtig en het kostte de zanglijsters geen enkele moeite om de buurt op
hun gezang te trakteren. Begin 2017 begon de merelman te laten horen dat hij
aanwezig was. Het directe gevolg was dat zich een andere (wilde) merelman
zich meldde die kennelijk van oordeel was dat “mijn” merel z'n kop moest
houden, wat die niet deed. Ze hebben wat uitgevochten, die twee, zo aan
weerszijde van het gaas. Aan het begin en aan het eind van de dag, een concert
van die twee merels die elkaar uitscholden, samen met de zanglijsters die op
hun beurt een duit in dit zakje deden. Daar tussenin de bijdragen van de andere
vogels en van een stel kanaries die inmiddels de weg naar mijn volière hadden
gevonden.
Midden mei vond ik een al helemaal klaar merelnest. Nou “vond” je kon het
niet missen boven op een grote open nestkast was een nest van klei, takjes en
kokosvezel gemaakt. Na het tweede ei weigerde de pop het nest te verlaten.
Haar echtgenoot nam heel soms haar taak over maar dat duurde maar heel kort.
Nestcontrole voer ik eigenlijk niet uit zolang er nog wordt gebroed. Wel noteer
ik de datum van het eerste ei en wanneer er jongen zouden moeten zijn laten
de oudervogels dat altijd uit hun gedrag blijken. De merels waren een koppel
van de klok: op de berekende datum lagen er vier jonge mereltjes in het nest.
En toen begon het werk. Enig idee hoeveel jonge merels eten? Ik inmiddels
wel. Kilo's wormen werden in Balk gekocht en met handen vol aan de vogels
verstrekt. Daarnaast regelmatig enige meelwormen, pinkies en ander
kruipspul.
Heel dankbaar werden de huisjesslakken die ik op de volkstuin en 's avonds in
de straat ving, aanvaard. Die slakken werden ook door de zanglijsters genomen
die daarvoor op een steen in de volière een “slagerij” hadden ingericht. Daar
bleef een berg kapotte slakkenhuizen liggen. Die jonge merels groeiden als
kool: na 14 dagen leken ze al groter dan hun ouders, zaten overal in de volière
en schreeuwden non-stop om voer.
En toe viel mij iets op. De groenlingen en zanglijsters die ieder jaar trouw
broeden brachten geen enkel jong! Wel eieren en ik zag ook jongen, maar
wanneer ik die wilde ringen waren ze er gewoon niet meer.

Dus op een ochtend de wacht betrokken om uit te vogelen wat er aan de hand
was. En ik hoefde niet lang te wachten. Al spoedig zag ik de merelman en wat
later ook de pop, langs de nestkasten gaan waarin de groenlingen zaten en
waar er jongen waren die uit het nest rukken en naar de jonge merels slepen.
En wat doe je dan? Je kunt kwaad worden, de merels uitschelden en je
vreselijk opwinden. Dat helpt echter niets. Ik heb dat broedjaar bij de
groenlingen en zanglijsters maar afgeschreven. De merels kregen nog een
tweede legsel en kregen drie jongen op stok.
En ondanks dit geweld van de merels kregen de Helanafazantjes en de Binzen
in dezelfde volière zonder enig probleem nest na nest en brachten al hun
jongen groot.
Dit jaar zitten de merels in een eigen afdeling. Ik wil toch echt ook jonge
groenlingen en als het effe kan, ook jonge zanglijsters.
En na dit jaar heb ik een koppel merels te koop. De vrouw mist een oog.
Ernst Westerink

Wiepke Hofstraat
Lemmer

Voor uw:
• verenigingen
• bruiloften
• partijen
Hans en Nienke Schäfer
Tel. 0514 – 561960 b.g.g. 565753
Postadres: Jac. De Rookstraat 10
8531 HA LEMMERnst

Enkele veranderingen in het TT reglement.
Naar aanleiding van de terechte opmerkingen over het reglement tijdens
de jaarvergadering heeft het bestuur het volgende voorstel gemaakt.
Prijsverdeling
Enkelingen:

Bij 1 tot 3 vogels in een groep
Bij 1 tot 7 vogels in een groep
Bij 7 en meer vogels in een groep

1 prijs
Goud
2 Prijzen Goud en Zilver
3 Prijzen Goud, Zilver en Brons

Stammen:
3 wisselbekers te weten voor kanaries, tropen en kromsnavels, en zilver
en brons volgens bovenstaande regeling
Bij de jeugd alle vogels die de punten halen een prijs.
Dit resulteert in het volgende schema: stammen

jeugd

senioren

ok / oek

stammen

90 punten goud
goud

91 punten goud

92 punten goud

364 punten

89 punten zilver
zilver

90 punten zilver

91 punten zilver

360 punten

88 punten brons
brons

89 punten brons

90 punten brons

356 punten

Bij de stammen kun je door 4 keer 91 punten op 364 punten komen
maar ook door 2 keer 92 en 2 keer 90 punten kom je ook op 364 punten,
bij 4 keer 91 punten is 364 punten en krijg je 6 eenheid punten maar bij
2 keer 92 punten en 2 keer 90 punten is 364 punten en krijg je 4
eenheidspunten zie bondskatern 2015- 2019.
Maar zo zijn er meerdere puntenverdeling per vogel mogelijk in een
stam waar bij je toch op 364 punten komt dus vandaar zonder
eenheidspunten en zijn er meer stammen die gelijk in punten eindigen
dan is de stam met de meeste eenheid punten kampioen het gaat bij een
stam om de eenheid boven de hoogste vogel in punten bij een stam.
Dit geld ook voor zilver en brons.
Als de hoogste stam te weinig punten heeft voor goud is hij toch
kampioen stammen.
Stellen zijn een proef, of er uit de vereniging hier voor belangstelling is
moet nog blijken, puntenverdeling als een halve stam.
Als stellen definitief in het vraagprogramma komt, zal daar ook een
beker voor beschikbaar worden gesteld.
Het hoogst gemiddelde.
De kweker die met 5 EK vogels het hoogst gemiddelde aantal punten
(zonder kleurpunten) in de wacht weet te slepen is de winnaar, het
bestuur kent deze prijs toe, en bij gelijk aantal punten wordt gekeken
naar de hoogte van de 5 vogels, wanneer nog gelijk in punten dan door
tellen naar de 6e,7e,8e,9e,10e vogel van de inzender.
Bij voorbeeld enkele reeksen:

92, 92, 92, 92, 90 = 458
93, 93, 91, 91, 90 = 458

Dan wint de eerste reeks omdat meerder vogels hogere punten hebben,
dit wordt bij de landelijke shows ook zo toegepast.

● Albert Koopmanstraat 3 ● 8531 HC Lemmer ● 0514-561577 ●
● Pastoor Koopmansplein 2 ● 8302 CC Emmeloord ● 0527-617330 ●
BEHANDELING BIJ VOORKEUR OP AFSPRAAK NA TELEFONISCH OVERLEG
INLOOPSPREEKUUR LEMMER maandag, woensdag en

vrijdag van 13.30 –

14.00 uur
SPOEDGEVALLEN 24

uur per dag bereikbaar

Inloopspreekuur Emmeloord maandag t/m vrijdag van 16.00-17.00 uur
Afhalen medicijnen en afspraken van 15.00-16.00 uur

info@dapzwfriesland.nl
www.dierenartsenpraktijklemsterland.nl

KOM OP HET HOK
Raerd , 05-03-2018
De winter is hopelijk achter de rug, op een nachtvorstje na en kunnen
we uitkijken naar het voorjaar en de zomer die nog voor ons ligt.
De kweek is bij vele in volle gang en een ander staat op het punt te
beginnen. Ik ben als lid warm ontvangen bij de Lemster Volière
Vrienden en voel mij op het gemak bij jullie vogelvereniging en zelfs
mijn vrouw was enthousiast toen wij terugreden na de feestelijke
clubavond bij de Lemster schietvereniging.
Kweken – verzorgen – verblijf kan op vele manieren en eenieder heeft
daar zijn of haar weg in gevonden. Zo heb ik vooral gouldamadines
vanaf 2007 en ben ook lid van de speciaalclub SNGN.
Ik wil dan bij deze ook de leden van de Lemster Volière Vrienden
uitnodigen om tijdens het bezoek aan mijn hokken het e.a. te laten zien
en te vertellen over mijn gouldamadines , van zelf sprekend zijn de
partners ook welkom.
Wanneer
Adres
E-mail
Aanvang
Tel

: Zaterdag 7 juli
: Frijhofke 1 / 9012 CK - Raerd
: theogebbink@ziggo.nl
: 15.00 uur t/m ca 21.00 uur
: 06-23903109

Programma deze dag: ontvangst koffie met wat lekkers – bekijken van
de vogels en verblijven en korte uitleg over de vogels die ik kweek.
Ik wil jullie de mogelijkheid geven om deel te nemen aan een chinees
buffet, met de daarbij behorende drankjes bij mijn thuis, minimale
deelname ca. 15 personen en kosten € 15,00 p.p.
De dag zal ook in het teken staan van bijkletsen – over vogels praten –
kennis en ervaring uitwisselen, maar boven al een gezellige dag van te
maken.
Graag opgave per e-mail voor donderdag 28 juni a.s.
Met vriendelijke groet ,
Theo Gebbink

Voor verse waar en
vlotte bediening
Groente- en
Fruithal

D. J. van Looy

Kortestreek 4,
Lemmer
Tel. 0514 - 565100
Verslag van de vergadering op 20 maart 2018
De uitnodiging voor deze avond sprak van een “normale” vergadering
van onze vereniging. En dat was het ook waaraan eerst 10 en even later
11 leden begonnen. De gebroeders Kreeft waren verhinderd en andere
vaste bezoekers waren hun eigen ding aan het doen, dus het was een wat
kleiner clubje dan we gewend zijn.
Het verslag van de februari vergadering werd goedgekeurd, wat een
dankbare blik van de samensteller opleverde.
Met de mededelingen en de ingekomen stukken zat het hierna wat
moeilijk: die waren er niet maar bleken er toch te zijn.
Vers van de pers waren de stukken voor de districtsvergadering
ontvangen. De daarin opgenomen voorstellen aangaande de bemensing
van het districtsbestuur werden wat ons betreft goedgekeurd. Onze
vertegenwoordiger (s) weten dan ook hoe ze moeten stemmen. Andere

zaken die begin april aan de orde komen zullen door de voorzitter in een
samenvatting in ons clubblad worden opgenomen.
Verder was er een uitnodiging van Theo om op 7 juli bij hem in Grouw
gezellig te komen barbecueën. De aanwezigen keken verlekkerd; de
uitnodiging verschijnt in ons clubblad. Er moeten wel zo'n 15
man/vrouw minimaal in Grouw verschijnen.
De Vogelpraet ging deze keer pas na de pauze over onze vogels.
Daarvóór, naar aanleiding van de vergissing die bij een prijstoekenning
aan ons -enige- jeugdlid was gemaakt, (is inmiddels opgelost door het
districtsbestuur) en ook over de wijze waarop de NBvV meent een
aperte fout tijdens de jaarlijkse show meent te kunnen goed maken.
Natuurlijk kunnen de huldiging en publiciteit niet teruggedraaid worden
en zijn excuses op z'n plaats. Maar dat de gewonnen prijs niet uitgereikt
zou kunnen worden, is, heel erg vriendelijk geformuleerd, op z'n minst
merkwaardig. De NBvV zou voor een nieuwe prijs hebben moeten
zorgen. Dat dit zo zonder meer als onmogelijk wordt vastgesteld, is naar
ons oordeel niet acceptabel.
Een ander onderwerp dat wordt aangesneden is het feit dat de NBvV
blijkt niet te zijn aangesloten bij het Platform Verantwoord
Huisdierenbezit (PVH).
Voorheen was de Algemene Bond wél aangesloten maar na de fusie met
de NBvV heeft deze laatste bond beslist hieraan niet mee te werken.
Volgens informatie van het PVH hebben daarbij vooral financiële
overwegingen een rol gespeeld. De NBvV weigerde eenzelfde bedrag
per lid te betalen als de andere bij de PVH aangesloten organisaties.
De PVH heeft vervolgens de kosten van de – overigens gewonnen –
procedures tegen de Nederlandse Staat geheel zelf moeten dragen.
Omdat het ernaar uitziet dat nieuwe procedures noodzakelijk zijn om te
voorkomen dat het houden van bepaalde dieren (waaronder vogels)
wordt verboden, is deelname van de NBvV aan het Platform van groot
belang.
Daarnaast is het natuurlijk raar en contraproductief wanneer een grote
organisatie op het terrein van het houden van dieren, zoals de NBvV,
niet samenwerkt met andere organisaties die op dit terrein dezelfde
doelstellingen hebben als de NBvV. Onaanvaardbaar is dat in Onze
Vogels sneren naar die organisaties worden uitgedeeld.

Wij zijn van mening dat de NBvV zo spoedig mogelijk weer met de
PVH om de tafel moet gaan zitten en tot een overeenkomst met dit
Platform moet komen.
Na de pauze met verloting en koffie of een andere consumptie stortten
we ons op het wel en wee van onze vogels. Er bleek echter niet veel
veranderd in vergelijking met de Vogelpraet van onze vorige
bijeenkomst.
Naar aanleiding van een opmerking over de aanschaf van “bij de TTvogels passende vogels” werd gewezen op het risico van ongemerkte
inteelt dat kan ontstaan wanneer de kring van vogels waaruit wordt
geput bij het kweken ervan te klein wordt. Dat gebeurt niet alleen
wanneer jarenlang een bestand bij één kweker wordt ingezet, maar ook
wanneer steeds vogels van meer, maar wel dezelfde, kwekers worden
ingezet. Verwezen werd naar de ontwikkelingen bij de zogeheten
Engelse grasparkieten waar inteelt uiteindelijk tot vogels heeft geleid
die slecht kweken en slecht voor de jongen zorgen. Hier zijn inteelt en
slechte selectie samengegaan.
Op dit onderwerp komen we zeker nog wel eens terug.
De misser van de maand bleek niet te missen: Ben de Velde Harsenhorst
was aanwezig en schonk de inhoud van de sok aan de vereniging.
Het was voor ons doen al laat toen voorzitter Johan de virtuele hamer
(we gaan met onze tijd mee, merkt u?) liet vallen voor het eind van de
bijeenkomst. Wellicht is het daarna nog later en nog gezelliger
geworden, maar dat heeft uw verslaglegger niet meer meegemaakt.
Ernst Westerink

geel- en rood mozaïek kanaries

C. Van Ginkel
Wieringerstraat 9
8531 LC Lemmer
tel. 06 42194717

Zwarte luis

Zwarte luis komt vooral voor bij volièrevogels, waar het in de nesten bloed opneemt
van de jonge vogels. De "Zwarte luis" (Ornithonyssus bursa) is net als de bloedmijt
(bloedluis) een mijt. Deze ectoparasiet leeft alleen aan de buitenzijde van zijn gastheer.
Hij is afkomstig uit de tropische gebieden en is waarschijnlijk met import materiaal in
onze streken terecht gekomen. Hij bezorgt met name kanariefokkers grote problemen
tijdens de broedperiode. Opvallend is dat hij zich met name in het voorjaar en vroege
zomer laat zien. Daarna worden de aantallen minder en aan het einde van de zomer
wordt hij vrijwel nergens meer aangetroffen. Hieruit valt op te maken dat hij het
vooral op de nestjongen heeft gemunt en blijkbaar niet goed in staat is om zich
met behulp van volwassen dieren in leven te houden. Ook de temperatuur
speelt een rol in de ontwikkeling van deze mijt.
Zwarte luis is te zien als kleine zwartachtige beestjes die snel bewegen over nesten en
jongen. Ze zijn niet lichtschuw, waardoor ze overdag ook goed te zien zijn.
Doordat de mijten zich massaal op de nestjongen werpen om hen bloed af te nemen
verzwakken ze de jongen zeer sterk en treed meestal na een aantal dagen de dood in.
Er zijn maar weinig nestjongen die een dergelijke aanval overleven. Ook is deze mijt in
staat om ziekten over te brengen.
Ten slotte ondervind ook de dierenliefhebber zelf last van deze mijt. Tijdens het
verzorgen van de vogels komt hij op ons lichaam terecht en prikt ons aan. Hij spuit dan
een geringe hoeveelheid speeksel in onze huid waardoor er kleine rode en jeukende
vlekjes ontstaan. Mensen die hier overgevoelig voor zijn kunnen er soms vrij ernstige
klachten aan overhouden in de vorm van sterk irriterende huiduitslag.
Algemene kenmerken van de zwarte luis
Een volwassen zwarte luis is ongeveer 0.5 mm groot, heeft 8 poten en is licht beige tot
transparant van kleur met een duidelijke tekening op het lichaam (zie foto's).
De eieren worden door de vrouwtjes afgezet op stof en restmateriaal in de buurt van
het vogelnest. Afhankelijk van de temperatuur komen de eieren na 1 á 2 dagen uit.
Wanneer de temperatuur te laag is kunnen de eieren maandenlang blijven liggen. Ze

komen dan pas uit wanneer het klimaat goed is en er voedselaanbod in de vorm van
jonge vogels aanwezig is. Voordat de mijt volwassen is doorloopt hij een aantal
verschillende nimfenstadia.
Leefwijze van de zwarte luis
Zwarte luizen leven in de directe omgeving van de jonge vogels. Ze houden zich op in
de buurt van het nest. In tegenstelling tot de bloedmijten zijn ze niet lichtschuw, en
krioelen ze overdag op de voerbakjes en over de randen van de nestjes. Ze lopen zeer
snel en tijdens het verzorgen van de dieren zitten ze binnen korte tijd overal op ons
eigen lichaam. Ze betreden de jonge vogels om bloed af te nemen, maar we zien ze
ook vaak over de veren van de volwassen vogels lopen. Wanneer de pop zich op het
nest bevind wordt ook deze door de mijten aangetast. Hierdoor wordt zij onrustig en
verlaat ze steeds vaker het nest en laat ze de jongen op den duur aan hun lot over.
Symptomen bij uw vogels
Wanneer de vogels aangetast worden door zwarte luis, zullen zij rusteloos zijn, zich
krabben, het nest vaker verlaten en zult u de mijten waarschijnlijk ook zien lopen op de
nesten. Het is belangrijk om een aantasting van zwarte luis heel vroeg te ontdekken.
Controleer daarom om de drie dagen de nesten op aanwezigheid van mijten en grijp in
zodra u de eerste mijt heeft waargenomen.
Wanneer de mijten zich al in grote getale in en rond de nesten bevinden bent u te laat
en zijn ze bijna niet meer uit te roeien. Dit kan een groot aantal dode jongen tot gevolg
hebben.
Voorkomen van zwarte luis
Een plaag van zwarte luis komt altijd in een groep dieren door het inslepen van de
eitjes via dieren, voer en bodembedekking of doordat de eitjes uit een vorig seizoen
nog in het hok aanwezig zijn. Het voorkomen van import van deze mijten naar uw
voliere of dierenverblijf is daarom de beste methode om geen last te krijgen van zwarte
luis.
Het is duidelijk geworden dat de bloedzuigende mijten hun eieren ook in het voer van
de vogels afzetten. Daarom is het zeer verstandig om het vogelzaad en eventuele
andere voederproducten niet in het vogelverblijf te bewaren, maar op een andere
plaats in een goed afgesloten verpakking. Wanneer het hen namelijk is gelukt om

eieren in het voer af te zetten kunnen deze daar voor langere tijd in achter blijven
zonder uit te komen. Wanneer het voer later aan de vogels wordt gegeven komen deze
eieren plotseling wel uit en zal er een nieuwe plaag kunnen ontstaan. Om dezelfde
reden is het ook verstandig om de voorraad bodembedekking elders op te slaan.
Hierdoor krijgt de vogelmijt zo min mogelijk kansen om zich te vermeerderen.
Let er ook op dat er zo min mogelijk restanten van voer achterblijven in het
vogelverblijf. Hierop kunnen de eieren namelijk maandenlang overblijven en in het
nieuwe broedseizoen weer voor problemen zorgen. Een goede hygiëne is voor het
voorkomen en bestrijden van zwarte luis dus erg belangrijk.
Bestrijding van zwarte luis
Het bestrijden van zwarte luis is niet eenvoudig. Er zijn een aantal chemische
bestrijdingsmiddelen in de handel, maar in veel gevallen werken deze niet
afdoende.
Om het probleem echt goed aan te pakken kunt u gebruik maken van
Dutchy's® Dit zijn roofmijten die als voedsel bloedmijten en andere mijten op
het menu hebben staan, waaronder ook zwarte luis. Ze kunnen, afhankelijk van de
omstandigheden, vrij lang in de volière en in de nesten overleven en doen zich intussen
tegoed aan de aanwezige schadelijke mijten, die zij doden en leegzuigen. De roofmijt
zoekt zijn prooi op en laat hem geen moment met rust. Het is belangrijk om deze
Dutchy's® zo snel mogelijk na het constateren van een aantasting in te zetten, zodat
het aantal schadelijke mijten niet te groot wordt.
Doorgaans worden Dutchy's uitgezet met de Refona Mite Booster, maar bij een
aantasting van zwarte luis is dit niet voldoende. In een dergelijk geval zal er enkele
keren kort achter elkaar Dutchy's direct in de nesten moeten worden uitgezet. Hiervoor
kunt u het product in flessen bestellen. In elk nest doseert u dan 1-2 doppen, wat
gewoon tussen het nestmateriaal gestrooid kan worden. Hierdoor wordt de plaag direct
aangepakt en zal de aantasting snel verminderen.
Volg bij het uitzetten en het berekenen van de benodigde hoeveelheid roofmijten de
instructies in de gebruikshandleiding voor volièrevogels met zwarte luis strikt op, zodat
u zo snel mogelijk van het probleem verlost bent
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