
Beschermt uw paard en pony tegen ectoparasieten

VOOR TEVREDEN PAARDEN EN PONY’S 
ZONDER STAMPEN EN SCHUREN

 Aromatisch aanvullend diervoeder

100% natuurlijk, bevat geen gif



Stampen, schuren en/of sokkenbijten bij paarden

Veel paarden en pony’s stampen, schuren en/of bijten in de sokken. 
Vaak zijn ectoparasieten daar de oorzaak van. Voorbeelden van deze 
ectoparasieten zijn: mijten (graaf-, steek- en beenmijt), luizen (bijtende- 
en/of zuigende luis) en insecten (knutten, vliegen en dazen). Deze 
ectoparasieten veroorzaken jeuk en irritatie waardoor de paarden gaan 
stampen, schuren en/of bijten in de sokken. 

Mogelijke aandoeningen als gevolg van ectoparasieten

Als paarden gevoelig zijn en gedurende lange tijd blootgesteld worden 
aan deze ectoparasieten, kunnen zich aandoeningen ontwikkelen als 
zomereczeem, mok, CPL, en andere huidinfecties. Deze aandoeningen 
kunnen blijvende schade veroorzaken en zijn daarbij erg pijnlijk voor 
de paarden. Behandeling kan erg lastig zijn. Zeker als de veroorzaker 
van de overlast (ectoparasiet) nog aanwezig is in de omgeving  zoals de 
stal en nog altijd het paard kan bereiken via onderling contact tussen 
paarden, poetsborstels, dekens en zadels. 

Waarom chemische bestrijdingsmiddelen niet de 
oplossing zijn:

• Chemische bestrijdingsmiddelen werken alleen op het moment 
dat je het aanbrengt en zijn snel uitgewerkt.

• Chemische bestrijdingsmiddelen werken alleen op de plaats waar 
je het aanbrengt.

• De ectoparasieten in de omgeving worden niet bereikt.

• Bij inspanning worden de middelen verdund door zweten.

• Veel mijten en luizen zijn ongevoelig (resistent) geworden voor 
chemische bestrijdingsmiddelen.



De Finecto+ methode

Het is essentieel dat alle ectoparasieten worden bereikt. De natuurlijke 
werkzame kruiden en etherische oliën in Finecto+ Horse bereiken via de 
bloedbaan en de huid alle mijten en luizen op het paard. De kruiden en 
etherische oliën in Finecto+ Horse maken het paard onaanlokkelijk voor 
deze ectoparasieten en opgenomen bloed en/of huidschilfers zijn niet 
meer verteerbaar voor de parasieten. Daardoor zullen ze van het paard 
af gaan, zich niet meer voortplanten en verdwijnen. De neten en eitjes 
op het paard worden pas bereikt als ze uitgekomen zijn en gaan eten. 
Om de neten en eitjes te bereiken adviseren wij Finecto+ Horse voor 
minimaal een maand bij te voeren.

Mijten en luizen zitten niet alleen op het paard. Ook in de omgeving zijn 
ze aanwezig. Om het probleem sneller op te lossen en herbesmetting 
te voorkomen raden wij aan om alle materialen zoals dekens, zadels, 
singels en borstels regelmatig en goed te reinigen. Zorg voor een 
droge en schone stalling. Hou ook rekening met andere paarden in 
de omgeving die drager van mijten en of luis kunnen zijn zonder 
symptomen te vertonen. Door onderling contact kunnen zij een 
herbesmetting veroorzaken. Behandel daarom ook deze paarden. 

Bij problemen met mok, CPL, wondjes, etc. als gevolg van mijten en 
luizen neemt Finecto+ Horse alleen de oorzaak (ectoparasieten) weg. 
Uitwendige behandeling met Finecto+ Protect (spray) kan hier aan 
bijdragen. Bij ernstige problemen raadpleeg een dierenarts.

Mijten en luizen
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De Finecto+ methode

In het voorjaar en (na)zomer kunnen knutten, vliegen en dazen 
problemen veroorzaken zoals huidallergieën. De natuurlijke kruiden en 
etherische oliën in Finecto+ Horse maken het paard ook onaanlokkelijk 
voor knutten, vliegen en dazen. Als uw paard gevoelig is voor deze 
parasieten adviseren wij om twee weken voordat de risicoperiode 
begint te starten met de preventieve dosis en deze vol te houden tot 
het risico geweken is. Let wel op dat vliegen en dazen de paarden nog 
wel zullen opzoeken, maar minder overlast zullen veroorzaken.

Drachtige merries

Finecto+ Horse is veilig voor merries en veulens tijdens de dracht en de 
zoogperiode.

Muggen, vliegen en dazen 


