De droogtunnel:
vakantiebestemming voor vogelmijten

Hoort u de wind waaien door de ventilator of droogtunnel? Misschien kunt u
ergens vogelmijten spotten… Want vogelmijten kunnen wel wat tegenwind
hebben en vele blijven met windkracht 7 nog fier overeind staan!
Vogelmijten kunnen zich schuilhouden in mestdroogtunnels en
ventilatorschachten en kunnen vanuit hier voor nieuwe insleep zorgen
in uw stal. Dit wilt u vast liever voorkomen. Weten hoe? Wij hebben
wat leuke weetjes en tips voor u op een rijtje gezet:

•	
De vogelmijt heeft een soort zuignapje. Dit is de reden waarom vogelmijten in
staat zijn om loodrecht tegen gladde oppervlakten of recht tegen luchtstromen in
te lopen. Ook veren houden vogelmijten niet tegen. Met het zuignapje houden ze
zich goed vast, wanneer ze op hun kop op plafonds moeten lopen en op gladde
oppervlakken of in ventilatorschachten op de mijtenbenen moeten blijven staan.
Vogelmijten zijn steeds in staat zichzelf aan te passen aan
de omgeving en weten obstakels te overbruggen.
• V
 ogelmijten kunnen zichzelf loslaten van het plafond en zich zo naar beneden
laten vallen richting de kippen.
•	
Mijten zijn bestand tegen harde wind. Ze kunnen daarom in verticale buizen
wandelen en zelfs met een continue luchtstroom van zo’n 20 meter per seconden
(ongeveer windkracht 7- 8) laten veel vogelmijten niet los. Ook tegen abrupte
luchtstromen kunnen ze zich weren. Er zijn zelfs mijten die
met een orkaankracht (> 38 m/s) nog niet van hun stuk geblazen worden!
Best taaie beestjes…
•	
Droogtunnels kunnen een bron van herbesmetting zijn. Niet alleen de warmte
vinden vogelmijten heerlijk, maar via gaten, kieren, inlaatventielen en openingen
in de droogtunnel of mestopslag kunnen vogelmijten terugwandelen naar de stal.
Door hun handige ‘zuignapgereedschap’ kunnen zij dus zonder probleem tegen de
hoge luchtsnelheden van de ventilator in lopen. Droogtunnels zijn daarom een
risico voor nieuwe insleep van vogelmijten in uw stal.

Ventilatoren, ventilatieschachten en droogtunnels zijn geweldige verstopplaatsen
voor vogelmijten. Reinig deze dus goed tijdens de leegstand en indien mogelijk
ook tijdens de ronde.
• R
 einig ventilatiekanalen, kokers en ventilatoren met perslucht.
• H
 aal indien mogelijk de ventilatoren uit de kokers om te reinigen en te ontsmetten.
• Vergeet aan de buitenkant van de stal de luchtinlaten niet mee te reinigen.
• V
 erwijder losslingerend vuil in de ventilatoren en op moeilijk bereikbare
plaatsen met een compressor en zuig het vuil daarna op. Stop het vuil in
een afgesloten plastic zak en gooi het daarna direct weg.
• V
 ergeet de mest-beluchtingspijp niet schoon te maken en behandel lokaal
de vogelmijten die zich daarin bevinden.
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