
Dieren Weetjes. 

 

 
 

Opa verteld. 

 

 
 

Maker en schrijver D.Oostlander  kopiëren verboden.  



Luizen. 

Luizen in welke vorm dan ook, kan men eenvoudig bestrijden met frontline, U 

zult denken Frontline is toch voor de hond, ook meer ook voor kippen 100% 

werking, U neemt een spray naargelang het aantal kippen van 250 ml- 500 ml.de 

kippen worden avonds als het donker is behandeld, men sprayt iets onder de 

vleugels en iets op het poepgat, ik zeg iets, bij elke kip, dit doe ik 1 a 2 x per jaar 

en het resultaat is geen luis meer te bekennen. 

 

Bevruchting Haan.    

Een boertje uit het Gelderse vertelde mij eens, als het koud weer is, ik bedoel 

vorst met een stevige oosten wind, en deze wind staat op het hok dan bevrucht 

de haan niet. 

 

Dunne mest.   

Hebt U dieren die even aan de dunne mest zijn, neem een kilo graan en doe daar 

8 druppels pepermunt olie door, even mengen en inlaten trekken en het 

probleem is verholpen. 

 

Darm flora. 

Geef Uw kippen en of kuiken 1x per week een stukje brood gedrenkt in de 

karnemelk, vinden ze lekker en goed voor de darmen. 

Ook zijn er liefhebbers die iets appelazijn door het drinkwater doen, veel duiven 

liefhebbers doen een teen knoflook in het water deze teen verversen als hij zacht 

wordt, goed tegen wormen. 

Grit. 

Meeste geven gemend duiven grit, hier zit van alles in. 

 

Groenvoer en kuiken voer. 

Voor bevordering gele pootkleur voer veel groen, wortels en vlokkreeftjes, hier 

zit veel eiwit in, zelf geef in de kuikens na een dag of drie gekookt ei fijn 

geprakt met een beschuit of paneermeel erdoor, op latere leeftijd doe ik er 

havermout door, het voer bevat tegenwoordig weinig eiwitten.  



Enkele nuttige tips wanneer je zelf kippen wil houden.  

 Als je beslist hebt om zelf kippen te houden, vergeet dan niet, dat zij dagelijks  

verzorging nodig hebben.  

- De keuze van het ras, is ook belangrijk. Je hebt grote rassen en kleine rassen 

met  

verschillende eigenschappen en karakters waarbij de nood aan ruimte en de  

hoogte van de omheining een rol spelen. Als je een ras mooi vind, vraag aan de  

bezitter of zoek je eerst even op, welke eigenschappen het dier heeft. Dan weet 

je  

ongeveer of het voor jou geschikt is.  

- Je hebt rassen die vliegen, rustig zijn, veel eieren leggen, snel broeds worden,  

schuw zijn, heel groot zijn, de tuin omspitten, snel tam worden, gehard zijn, heel  

klein zijn, de baas willen zijn, overdekt moeten zitten, enz.…  

- Je moet ook zorgen voor een goede huisvesting: droog en geen tocht, zeker 

groot  

genoeg voor het aantal kippen dat je wil houden en voorzien van legnesten. Zorg  

ervoor dat je het hok kan afsluiten zodat rovers als vos of marter er niet in  

kunnen.  

- Voeding voor hoenders bestaat in vele soorten: van gemengde granen tot  

samengestelde korrels of meel. De granen worden meestal gegeven als  

bijvoeding, deze bestaan ook in meerdere samenstellingen, heel of gekapt. De  

korrels of meel gebruikt men als basis voeding. De korrels of meel heb je in  

verschillende samenstellingen, van kuikens tot volwassen kippen, naargelang  

grootte en ouderdom, voor leg of vlees productie. Ook moet je zorgen dat er 

altijd  



grit of maagkiezel aanwezig is. Dit is nodig voor aanmaak van kalk voor de  

eischaal, een goede rui en vertering van het voedsel.  

- Groenvoer is zeer welkom bij de kippen, tafelresten moet je niet te veel geven.  

Sommige resten bezitten zout, andere zijn kropvulling. Regelmatig de ren eens  

harken zodat je het overtollig verdroogd groen en keukenafval kan wegnemen  

- Als je dagelijks wat graanmix en groenvoer geeft samen met de aanwezige 

korrel  

of meel, dan is de voeding goed in balans en zullen er weinig problemen zijn.  

- Je zou ook een plaats moeten voorzien waar ze een zandbad kunnen nemen,  

zodat ze ongedierte van zich af baden door in de zand te woelen.  

- Drinkwater dagelijks verversen en een zuivere drinkpot is heel belangrijk.  

- Het hok nazien op ongedierte en je dieren regelmatig eens vast nemen en  

controleren op ongedierte, zoals luizen moet je zeker doen. Als je merkt dat er  

kruipertjes zitten, moet je ze bestrijden. In de handel heeft men verschillende  

producten die je kan gebruiken om het hok en het dier vrij van beestjes te 

houden.  

 

 

 



Een schoon broedei hoort erbij  

schoon broedei 

Dat een ééndagskuiken in een schone omgeving geboren wil worden, zal 

niemand verbazen. En uitkomen in een schone uitkomstkast, begint bij een 

schoon broedei. Op het moment dat het ei gelegd wordt zijn op de eischaal al ca. 

1000 tot 100.000 bacteriën aanwezig. Deze bacteriën komen van de hen via de 

cloaca of mest en via het legnest. De schaal van vuile eieren bevat ca. 10 tot 100 

miljoen bacteriën. Dit is 1000 keer  

zoveel als op schone nest-eieren. Die bacteriën zitten in eerste instantie alleen op 

de  

schaal, maar zodra het ei afkoelt, krimpt de luchtkamer en worden bacteriën mee 

naar  

binnen gezogen. Omdat de bacteriën zich razendsnel vermeerderen, is het 

belangrijk  

dat de eieren zo snel mogelijk nadat ze gelegd zijn worden gekoeld. De in- of op 

de eischaal aanwezige bacteriën kunnen zich tijdens het broeden vermeerderen 

in het embryo waardoor het uitkomstpercentage van broedeieren 10-15% lager 

wordt in vergelijking met nesteieren. Daarna kunnen de eendagskuikens bij de 

uitkomst besmet raken. Dooierzak-ontstekingen, ontstekingen van hartzakje, 

buikvlies en acute sterfte kunnen daarvan in de eerste levensweken van het 

kuiken het  

gevolg zijn. Ook kunnen bacteriën het kuiken besmetten en pas later problemen 

geven. Dit is aangetoond voor Staphylococcus aereus infecties, die bij de 

uitkomst al door het kuiken ingeademd kunnen worden en pas later kreupelheid 

veroorzaken. Vermijd een grond ei Grondeieren zijn vuil, ook al lijken ze 

schoon. Ook blijven veel bacteriën aanwezig op de eischaal tijdens het wassen 

van grondeieren. Daarom kunnen grondeieren problemen geven met klapeieren, 

verminderde uitkomst en verhoogde uitval in de eerste week of later door 

kreupelheid.  Het voorkomen van grondeieren is daarom erg belangrijk. De 

grondeieren moeten vaker op een dag geraapt worden, minimaal 2 keer per dag. 

Hoe vaker ze geraapt worden, hoe minder kans op grondeieren, en hoe minder 

verlies van grondeieren. Grondeieren kunnen handmatig gereinigd en daarnaast 

gewassen worden. Zowel handmatig reinigen als het wassen van eieren kan de 

eischaal en het cuticulum, de beschermlaag van het ei, beschadigen. Daarom 

kunnen alléén lichtvuile eieren voorzichtig schoon gemaakt worden, en 

eventueel gewassen worden. Zwaar bevuilde eieren worden tijdens wassen en 

desinfectie nooit effectief gereinigd. Lever alle grondeieren apart aan, ook als ze 

schoon lijken of gewassen zijn. In de broederij kunnen deze eieren apart 

ingelegd worden, zodat schone nesteieren zoveel mogelijk schoon kunnen 

vermeerderen, is ontsmetten het meest effectief als het zo snel mogelijk nadat 

het ei is gelegd gebeurt. Cox en Bailey hebben hier onderzoek naar gedaan. Zij 



besmetten eieren met salmonella. Na het besmetten van de eieren ontsmetten zij 

de eieren na 1 minuut, 5 minuten, 4 uur of 24 uur. Zij vonden gemiddeld 77% 

minder besmette eieren bij ontsmetten na 1 minuut, 64% vermindering na 5 

minuten, 45% vermindering na 4 uur en minder dan 10% vermindering van 

besmette eieren na 24 uur. De desinfectie kan met verschillende middelen, 

waaronder formaline, quaternaire ammoniaverbindingen, waterstofperoxide of 

phenolen. Formaline heeft het grote voordeel dat het enigszins in de eischaal 

doordringt, zodat ook de daar aanwezige bacteriën gedood worden. Voor alle 

desinfectiemiddelen geldt dat ze meer effectief zijn bij een hogere temperatuur. 

De meeste desinfectiemiddelen zijn niet effectief op plaatsen waar vuilresten op 

de eischaal aanwezig zijn. Voor alle desinfectiemiddelen geldt dat ze het meest 

effectief zijn zo snel mogelijk nadat de eieren gelegd zijn. Samengevat dragen 

de volgende acties bij aan een schoon ei: 1. Eieren minimaal 2x per dag 

verzamelen 2. Zo snel mogelijk koelen van de eieren om de bacteriegroei in een 

vroeg stadium stil te leggen 3. Grondeieren apart aanleveren 4. Alleen lichtvuile 

eieren schoonpoetsen en/of wassen 5. De broedeieren zo snel mogelijk 

desinfecteren. Disclaimer: Deze informatie is gebaseerd op wetenschappelijke 

literatuur, praktische ervaring en veldresultaten. Alhoewel is nagestreefd de 

informatie zo relevant en accuraat mogelijk te maken, sluit Hybro B.V. iedere 

verantwoordelijk uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede de 

eventuele de gevolgen van het gebruik van deze informatie Copy Jos Reyskens 

 

 

 

 

 

 



 

        OVOCAL BODEM-MIX. 

VOOR EEN DROGE, GEHYGIËNISEERDE HOKBODEM. 

WAT IS  OVOCAL BODEM-MIX? 

OVOCAL BODEM-MIX bestaat uit een eierschalenkalk, welke na een gepasteuriseerde verhitting 

van circa 100 graden Celsius gedurende een op voorhand bepaalde tijd,  is fijngemalen. Het is een 

redelijk poreuze kalksoort met een pH-waarde van 9,5.  

Naast een zeer hoog aandeel Calcium bevat het verder nog zeer veel mineralen (waaronder 

Stikstof) en sporenelementen. Hierdoor heeft de eischaalfractie in de OVOCAL BODEM-MIX 

HOKBODEM ook nog een zeer goede bemestingswaarde. De grote poreusheid en de zeer hoge pH 

van dit product maakt deze kalk tot een ideale kalk voor gebruik in stallen en boxen. Door het hoge 

droge stof percentage van de eischaalfractie van 98-99% is bij goede bewaarcondities de 

eisschaalfractie in de OVOCAL BODEM-MIX kiem- en schimmelvrij en lang houdbaar.  

 

Ter verhoging van het drogende effect van de OVOCAL BODEM-MIX , is een hoog percentage 

verpulverde tarwestrokorrel toegevoegd.   

Ook de verpulverde tarwestrokorrel is voor het persen verhit geweest tot een temperatuur van 

±105 graden Celsius, waardoor bacteriën, schimmels en onkruidzaden zijn gedood.  

Het droge stofpercentage van de gepulverde tarwestrokorrel is ruim 95%.  

Het drogende effect van de verpulverde tarwestrokorrel in de OVOCAL BODEM-MIX is ruim 400%, 

wat resulteert in droge stallen en andere dierverblijfplaatsen.  

 

WAAROM OVOCAL BODEM-MIX? 

Bij een goed management gelden eigenlijk maar enkele eisen: de hokken/boxen moeten schoon en 

droog zijn en daarnaast moet de omgevings-pH boven de 8 uitkomen. Onder deze omstandigheden 

wordt de groei van de meeste bacteriën geremd/gestopt.  

In de praktijk blijkt OVOCAL BODEM-MIX de hokken droger te maken en de omgevings-pH 

aanmerkelijk te verhogen.  Het aantal bacteriën en schimmels op de met OVOCAL BODEM-MIX 

behandelde boxen en stallen wordt  sterk gereduceerd. 

 In kippen- en kalkoenstallen daalden voetzoollaesiescores (mate van ontstekingen in de 

voetzolen) aanzienlijk na toepassing van de OVOCAL BODEM-MIX. 

De  behandelde stallen/hokken blijven aanzienlijk droger en de mest kwaliteit verbetert. 

Bacteriegroei wordt door de hoge pH terug gedrongen. 

Het strooisel kun je door de prima absorberende werking zeven en weer hergebruiken.   

Zo wordt de mestafval enorm gereduceerd, en kun je de gezeefde delen  afvoeren in de 

Gft-container of verder composteren of direct in je tuin aanwenden.  

Door verhitting zijn namelijk de onkruidzaden gedood. 

 



 Bij gebruik in paardenboxen bleek de ammoniakuitstoot aanzienlijk te verminderen en was 

het eenvoudig natte plekken te verwijderen, wat resulteerde in duidelijk lagere 

strooiselkosten. 

 Bij geitenlammeren loopt momenteel een zeer hoopvolle proef waarbij zowel 

ammoniakuitstoot lijkt te verminderen alsmede het desinfecterende effect van de eischaal 

zijn werking lijkt te doen. 

 In rundveestallen is gebleken dat nieuwe gevallen van uierinfecties (o.a. klepselia) en 

pootproblemen (o.a. Mortelaro) worden beperkt of voorkomen.  

 Als bijkomend voordeel wordt in alle gevallen de mest verrijkt met diverse mineralen en 

sporenelementen.  In mestputten bindt het zich aan de zwevende organische fracties.  

Kortom: een ideaal product voor gebruik in stal/box en hok. 

 

WAAR EN HOE OVOCAL BODEM-MIX TE GEBRUIKEN? 

Als richtlijnen gelden de navolgende doseringen, welke echter kunnen afwijken vanwege de 

afzonderlijke bedrijfssituatie. 

 Pluimveestallen: 

Bij kippen in de schone stal  per m2 een hoeveelheid van 1-2 kg OVOCAL BODEM-MIX 

aanbrengen. 

Bij kalkoenen dosering afhankelijk van de individuele bedrijfsstrategie. 

 Paardenboxen: 

Een laag van circa 3-5 cm OVOCAL BODEM-MIX  aanbrengen in de  schone box.  

Vervolgens dagelijks natte plekken verwijderen en bij strooien. 

Alternatief is als bodem een laag van circa 5 cm  OVOCAL BODEM-MIX aan te brengen en 

deze te bedekken met de voorheen op het bedrijf gebruikte bodembedekking. 

 Geitenstallen: 

Een laag van circa 3-5 cm  OVOCAL BODEM-MIX aanbrengen in de schone stal, en bij 

regelmaat de natte plekken extra bestrooien. 

 Rundveematrassen: 

Wekelijks 2-3 liter OVOCAL BODEM-MIX in de box aanbrengen. In tegenstelling tot puur 

zaagsel en stro-strooisels, kunnen bacteriën zich in de OVOCAL BODEM-MIX nauwelijks 

ontwikkelen, en is dit dus een verantwoorde en arbeidsbesparende methode. 

 

WAAR EN HOE GELEVERD? 

 OVOCAL BODEM-MIX  wordt rechtstreeks geleverd in Big-Bags van 750 kg (±1.250 liter) en 

in containers van circa 16.000 kg. 

 OVOCAL BODEM-MIX is tevens verkrijgbaar in zakgoed van 20 kg. (circa 35 liter). 

 

VOOR MEER INFORMATIE : 

Bel Willy Toonen,  de man achter de OVOCAL producten.  Mobiel: +31 651 597100. 

Zie ook: www.ovocal.nl 

http://www.ovocal.nl/


























































          “Flying Start Mix”.        

Voor een ideale opstart van kuikens. 

 

Direct na de uitkomst heeft een kuiken nog een deel onverteerde dooierrest in het lichaam. 

Dit restant dooierrest is vergelijkbaar met de biest welk elk jong zoogdier via de moedermelk krijgt toegediend.   

Biest bij zoogdieren en mens: 

Vrijwel direct nadat een zoogdier geboren is staat, zal het op zoek gaan naar de uier. De eerste melk heet biest. 

Het is van levensbelang dat een veulen/kalf/baby kort na de geboorte de eerste biest binnenkrijgt. Niet alleen 

zit deze energie- en eiwitrijke melk vol met belangrijke afweerstoffen, biest heeft ook een afdrijvende werking. 

Dat zorgt ervoor dat de pek die in de darmen zit, makkelijker naar buiten komt. Darmpek is een zwarte, 

kleverige massa, die bestaat uit afgestorven darmcellen en slijm. De darmpek moet geheel uit de darmen zijn 

voordat de normale mest op gang kan komen. Binnen 2 uur dient het veulen/kalf/baby de eerste biest binnen 

te krijgen.  

 

Biest bij kuikens: 

Ook bij kuikens is het van groot belang dat de dooierrest, welke  “ de biest voor een kuiken” kan worden 

genoemd, zo snel mogelijk na de uitkomst wordt opgenomen. 

Ook hier geldt dat het immuunsysteem zo snel mogelijk geactiveerd dient te worden, en de darmpek welke 

tijdens het broedproces in de darmen is opgeslagen, zo snel mogelijk uit het lichaam wordt afgedreven. 

 

Opgroeiende kuikens hebben veel eiwit nodig. Dit vooral voor een snelle toename van eiwit bevattende 

weefsels (spieren, organen en veren). Hiermee wordt een basis gelegd voor een later tentoonstellingssucces. 

 
De ontwikkeling van het maag-darmkanaal  ontwikkeld zich het snelste in de 1

ste
  7 levensdagen.  

In deze fase geldt dat de bacteriën welke zich in de darmen bevinden zo snel mogelijk zorgen voor:  

∆    het afbreken van onverteerde voedselresten;  

∆    een gebalanceerde bacteriecultuur die ziekteverwekkers afstoot; 

∆    regulering van het afweer (immuun) systeem. 



Het vastleggen van eiwit en mineralen tijdens het groeiproces vraagt een aanpassing van de voeding. Deze 

bouwstoffen hebben gemeen dat ze niet door andere stoffen in het lichaam worden aangemaakt. Alles moet 

dus uit de voeding komen. 

 

Levensdag 1. 

 

Flying Start Mix. 

Speciaal voor een snellere ontwikkeling van het maag- darmkanaal gedurende de  eerste 7 levensdagen is 

Flying Start Mix ontwikkeld. 

Tijdens de ontwikkelingsfase van dit startvoeder is in kleine groepen dieren gekeken naar het effect van kleur, 

geur, structuur en grondstofkeuze. 

Het blijkt dat door een juiste mix  zowel voeropname, krop en maagontwikkeling alsmede groei positief 

beïnvloed worden. 

 

Flying Start Mix zorgt voor: 

∆    Een juiste fermentatie, waarbij bacteriën, schimmels of gisten zorgen  voor het omzetten van 

       stoffen in een product, waardoor de zuurgraad, smaak, geur of uiterlijk verandert; 

∆    Het snel opnemen van de dooierrest, de zogenaamde biest voor het kuiken; 

∆    Stimulans voor orgaanontwikkeling. 

 

Toepassing Flying Start Mix. 

∆    Verstrek direct vanaf de uitkomst gedurende een periode van 3 dagen als voedingsbron alleen 100% 

       Flying Start Mix;  

∆    Vanaf de 4
e
 levensdag t/m levensdag 7 Flying Start Mix  mengen met het “normale” opfokvoer  

       voor de eerste 6- 8 weken; 

∆    Vanaf de 7
e
 levensdag t/m levensdag alleen nog  het “normale” opfokvoer voor de eerste 6- 8  

       weken verstrekken. 

∆    Voor kuikens van dwerghoenders is de benodigde hoeveelheid Flying Start Mix  slechts circa  

      20/25 gram per kuiken en  voor kuikens van grote hoenders is dit circa 30/35 gram. 

 



Hoe herken ik Flying Start Mix? 

∆    Flying Start Mix is een “natuurlijk” rood gekleurd voer met een perfecte structuur, bestaande uit  

       een deel fijne korrel, alsmede een deel kruimel en meel. 

∆    Flying Start Mix heeft een aantrekkende reuk. 

∆    Kleur, structuur en reuk in Flying Start Mix  zorgen voor een opname stimulerend effect. 

 

Wat kunt U van de Flying Start Mix verwachten? 

In combinatie met een goed management ( klimaat, leefomgeving, goede watervoorziening, juist verlopen 

broedproces) resulteert Flying Start Mix in: 

∆   Snellere start voeropname; 

∆   Optimale darmontwikkeling; 

∆   Verhoogde weerstand; 

∆   Betere opname dooierrest (biest voor het kuiken); 

∆   Ondersteunt de vertering en bevat snel beschikbare energie. 

 

Levensdag 4. 

 
 

Voor verdere vragen en bestellingen: 

Bel of mail Willy Toonen. 

Mobiel: +31 (0)651  597100. 

Mail: willytoonen@kpnmail.nl 

 




