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De bestrijding van bloedmijten met Dutchy’s® moet zorgvuldig gebeuren. 
Hierna staat aangegeven hoe dat moet, volg de aanwijzingen nauwkeurig. 
Wanneer de aanwijzingen niet goed worden uitgevoerd mislukt de 
bestrijding. In de eerste weken gebruiken de Dutchy’s® (roofmijten) 
‘hoopjes’ met strooimateriaal als ontmoetingsplaats. Hier wordt gepaard 
en worden nieuwe eieren afgezet. Laat daarom de hoopjes minstens twee 
weken intact en laat ze niet uitdrogen. 
 
Het uitzetten van Dutchy’s® 

1. Houd de fles horizontaal en draai hem een aantal keren rustig 
om zijn as. Hierdoor verdelen de Dutchy’s® zich gelijkmatig 
over het materiaal. 

2. Zie onderstaande tabel voor het aantal hoopjes dat er in het 
dierenverblijf nodig zijn. 

3. Strooi wat materiaal uit de fles in de dop. Een volle dop is 
voldoende voor één uitzetplaats. Maak van deze hoeveelheid 
voorzichtig een hoopje op de gekozen plek. 

4. Laat het hoopje minstens 2 weken met rust. Er zullen elke dag 
verschillende roofmijten vanuit het hoopje het dierenverblijf 
intrekken. 

5. Zet al het materiaal uit. Het kan niet bewaard worden; de 
roofmijten eten elkaar in de fles op. 

6. Leg de lege fles na het uitzetten minimaal 1 dag in het 
dierenverblijf. De eventueel achtergebleven roofmijten kunnen 
er dan nog uitlopen. 

 
Uitzetten op matjes 
Het materiaal moet wat vochtig 
blijven. Wanneer het uitdroogt 
zullen veel larven en eieren het niet 
overleven en zal het effect veel 
minder zijn. Maak de matjes nat en 
knijp ze uit. Zoek een rustig plekje 
op, zodat het hoopje strooimateriaal 
niet door de dieren kan worden 
verstoord. Leg een schoteltje over 
het hoopje zodat de dieren er niet bij kunnen. Zorg wel voor een vrije 
doorgang onder de rand van de schotel, door er een stukje hout o.i.d. 
onder te leggen. De roofmijten kunnen er dan onder vandaan lopen. 
 
Uitzetten in bakjes 
Het uitzetten in bakjes is zinvol in 
volières, broedkooien en in terraria. Doe 
eerst wat licht vochtige potgrond in een 
bakje. Daarbovenop komt het 
strooimateriaal met de Dutchy’s®. Klik 
het doosje dicht en hang het op aan de 
zitstok, tegen de zijwand, tegen het 
broedblok of aan de buitenzijde van de kooi. Zorg dat het gaatje zich aan 
 

de zijde bevindt waar de roofmijten snel het doosje uit kunnen lopen. In 
terraria kunnen ze op de bodem worden neergelegd of aan de wand 
bevestigd worden. Door het vocht in de potgrond blijft het materiaal zo 
zeker twee weken goed in conditie. Wanneer u de bakjes langer laat 
hangen kunnen de roofmijten zich hierin mogelijk vermeerderen. 
 
Uitzetten in nestjes 

Wanneer de schadelijke mijten zich in de 
nesten bevinden is het belangrijk om de 
Dutchy’s® ook in het nest te brengen. 
Haal het nestmateriaal wat opzij en laat 
hier een dopje strooimateriaal voorzichtig 
tussen vallen.  Dek het weer toe met het 
nestmateriaal en laat het vervolgens met 
rust. Het nest is wat vochtig van zichzelf; 

het materiaal hoeft niet vochtig gemaakt te worden. 
 
Wat kan er gebeuren? 
Een aantal dagen na het uitzetten van de Dutchy’s® kunt u een plotselinge 
toename van de schadelijke mijten waarnemen. Ze kunnen ook 
verschijnen op plaatsen waar u ze gewoonlijk niet ziet. Dit betekent dat de 
roofmijten ze uit hun schuilplaatsen hebben verjaagd. Na enkele weken 
zullen de roofmijten het van de schadelijke mijten hebben gewonnen. Als 
er na 3 weken geen verbetering optreedt, is het zinvol om nogmaals 
Dutchy’s® te bestellen en uit te zetten. Het kan best zijn dat de plaag 
groter was dan geschat. Nu de roofmijten ze uit hun schuilplaatsen 
hebben verjaagd, wordt duidelijk hoeveel er aanwezig zijn. In principe 
kunnen Dutchy’s® het probleem altijd oplossen, mits ze daarvoor de tijd 
krijgen en met voldoende aanwezig zijn. 
 
Houdbaarheid 
De roofmijten zijn in de fles enige dagen houdbaar, hiervoor is de dop 
voorzien van een zeer fijn gaasje. Daardoor kunnen de roofmijten niet 
ontsnappen maar kan er wel zuurstof in de fles komen. Bewaar de 
roofmijten op een koele plaats. De beste bewaartemperatuur is 10˚C (een 
koelkast is meestal te koud!). Op het stickertje op de fles wordt de uiterste 
houdbaarheidsdatum aangegeven. Het meeste effect wordt echter 
verkregen wanneer u ze direct na levering uitzet. 
 
Chemische middelen 
Wanneer er in de periode vóór het uitzetten van Dutchy’s® chemische 
middelen zijn toegepast, is het mogelijk dat de roofmijten hier last van 
ondervinden. Voordat u de roofmijten uitzet dient u minimaal 6 weken 
geen gebruik te hebben gemaakt van bestrijdingsmiddelen. 
Schoonmaakmiddelen mogen in deze periode wel gebruikt worden.  
Tijdens het gebruik van Dutchy’s kunt u geen gebruik  maken van 
chemische middelen of natuurlijke sprays in het verblijf van uw dieren. 
Deze middelen hebben namelijk ook een effect op de roofmijten, 
waardoor zij hun werk niet kunnen doen. 

 
VERBLIJF   DOSERING*  HERHALEN  METHODE 

Volièrevogels 
Broedkooi 40*40 cm  1-3 doppen per 4 kooien om de 5-6 weken  1 uitzetbakje of bevochtigingsmatje per 4 kooien 
Broedkooi 80*80 cm  1-3 doppen per kooi  om de 5-6 weken  1 uitzetbakje of bevochtigingsmatje per kooi 
Bij zwarte luis  1-2 doppen per nest  om de 3 weken  onder of tussen het nestmateriaal 
Nestblokken  1-2 doppen per nestblok om de 3 weken  onder of tussen het nestmateriaal 
 

Kippen en andere hoenders 
Nachtverblijf  1-3 doppen per M²  na 5 weken bij toename op bevochtigingsmatjes op rustig plekje 
Legnesten   1-3 doppen per M²  na 5 weken bij toename onder of tussen het nestmateriaal 
 

Reptielen 
Terrarium 100*60 cm  1-5 doppen  na 5 weken bij toename uitzetbakjes of bevochtigingsmatjes op rustig plekje 
Terrarium 200*60 cm  2-10 doppen  na 5 weken bij toename uitzetbakjes of bevochtigingsmatjes op rustig plekje 
Terraria > 2 M²  1-5 doppen per  M²  na 5 weken bij toename uitzetbakjes of bevochtigingsmatjes op rustig plekje 
 

 
* met een dosering wordt bedoeld één afgestreken dop.  
De laagste dosering wordt toegepast bij een beginnende aantasting of voorbehoedend. 
De hoogste dosering wordt toegepast wanneer de aantallen bloedmijten zeer hoog zijn. 


