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SAMENVATTING ONDERZOEK EFFECT EXZOLT OF NOORSE VOGELMIJT 

 

Achtergrond: Noordelijke hoendermijt (Ornithonyssus sylviarum) besmettingen kunnen vogels stress 

veroorzaken, het welzijn beïnvloeden en aanzienlijke economische verliezen veroorzaken. Er is een 

onderzoek uitgevoerd om de werkzaamheid vast te stellen van een ectoparasiticide-oplossing 

(fluralaner) voor orale toediening bij de behandeling van met mijten geïnfecteerde kippen. 

 

Methode: Klinisch gezonde, door mijten aangetaste leghennen (n = 132), ongeveer 32 weken oud, 

werden verdeeld op basis van 9 daagse mijten-telling, gerandomiseerd genomen uit 12 onderzoek 

kippenhokken, elk voor een van de vier behandelingsgroepen. Drie groepen kregen fluralaner-

behandelt water via orale (sonde) toediening met doseringen van 0,25, 0,5 of 1,0 mg/kg op dag 0 en 7; 

een groep was een onbehandelde controle groep (drie hokken voor elke groep).  

Vijf besmette onbehandelde vogels werden opgenomen in elk hok om te fungeren als door mijten 

aangetaste bronvogels. Dus elk hok, behandeld en gecontroleerd, had zes niet-brondieren voor 

beoordeling van de werkzaamheid, plus vijf bronvogels om voortdurende uitdaging te bieden. Primaire 

werkzaamheidsbeoordelingen waren gebaseerd op gemiddelde O. sylviarum tellingen van niet-

bronvogels in de controle- en behandelde groepshokken op dag 1, 2, 6, 8, 12, 15, 19, 22 en 26. 

 

Resultaten: Bronvogels behielden de besmetting gedurende het hele onderzoek, wat de uitdaging om 

vogels te bestuderen valideerde. Op dag 1 tot en met 22 waren het gemiddelde aantal mijten in de 

controlegroep significant groter dan die van de behandelde groepen (P ≤ 0,013). Ten opzichte van de 

controlegroep waren de gemiddelde O. sylviarum-tellingen met ten minste 90% verminderd van dag 6 

tot en met dag 19 / 22 / 22 in respectievelijk de fluralaner groepen 0,25 / 0,5 / 1,0 mg/kg.  

Op dag 19 waren de gemiddelde mijtentellingen lager in de 0.5 en 1,0 mg/kg-groepen vergeleken met 

de 0,25 mg/kg-groep (P ≤ 0,018), en in de 1,0 mg/kg vergeleken met de 0.5 mg/kg-groep (P = 0,014). 

Er waren geen bijwerkingen bij behandelde vogels. 

 

Conclusies: Een fluralaner-oplossing die tweemaal per sonde wordt toegediend aan legkippen met 

een tussenbehandeling van één week interval was veilig en effectief bij het snel onder controle houden 

van O. sylviarum-infestaties ondanks voortdurende uitdaging van besmette vogels. Door mijten te 

elimineren, heeft deze fluralaner-oplossing het potentieel om de gezondheid en productiviteit van 

vogels te verbeteren, en om de last van plaatselijke toepassing van pesticiden te elimineren. 

 


