
Voorkom een explosieve groei, behandel op tijd!

Finecto

BLOEDLUISTEST



Over bloedluizen 
Het voorkomen van bloedluizen is nagenoeg onmogelijk. Door insleep via wilde vogels 

of aankoop van nieuwe dieren, komen bloedluizen gemakkelijk het hok binnen. Eenmaal 

binnen gaan deze parasieten als het donker is bloed zuigen bij uw dieren. Ze hebben dit 

nodig om zich te voeden en zich te vermenigvuldigen. Overdag verstoppen ze zich in naden 

en kieren, waar u ze niet ziet.

Symtomen
Je ziet dus niet dat er een luizen probleem is, pas als uw kippen/vogels symptomen gaan 

vertonen herkent u het probleem. Symptomen kunnen zijn:

•  kippen niet meer op stok willen, 

•  bleke kammen krijgen

•  bloedvlekken op de eieren hebben. 

Als dit het geval is, dan zijn uw kippen al vaak gebeten. Dit kun je vergelijken met een 

overnachting in een kamer met 80.000 muggen rond uw hoofd. Tijdig herkennen van het 

probleem is dus erg belangrijk. 

Finecto test helpt u daarbij.

Aantal luizen Besmetting Aanpak

0 - 2

3 - 10

> 10

Licht

Middel

Zwaar

•  Bescherm de omgevin preventief met Finecto+Protect

•  Behandel de volwassen luizen met Finecto+Oral gedurende 14 dagen door 
    het voer.
•  Behandel de uitkomende eitjes en jonge luizen met Finecto+Protect in de 
   omgeving.

•  Reinig de volledige leefruimte met veel water.
•  Behandel de volwassen luizen met Finecto+Oral gedurende 14 
    dagen door het voer.
•  Behandel de uitkomende eitjes en jonge luizen met Finecto+Protect in de 
   omgeving.
•  Herhaal deze behandeling na 4 weken.

Bepaal uw aanpak



Hoe werkt Finecto Test?
Bloedluizen komen ‘s nachts uit hun schuilplaats en lopen via de poten van een kip of vogel 

omhoog om bloed te zuigen. Als ze genoeg hebben lopen ze dezelfde weg over de poten 

weer terug en gaan op zoek naar de dichtsbijzijnste schuilplaats. Luizen houden van een 

kleine donkere ruimte, waar ze niet opgegeten kunnen worden door kippen.  

Als u het Finecto Test buisje direct onder de zitstok bevestigd, is dit de eerste geschikte 

schuilplaats die ze tegenkomen. De luizen zullen proberen op het stokje een nest te vormen 

om hun eieren te leggen. Omdat het stokje eenvoudig te verwijderen is, kunt u wekelijks het 

aantal luizen controleren en passende maatregelen nemen.

1. 

Bevestig de testbuis met 2 tie-ribs onder de zitstok waar de 

dieren overnachten. Schuif het houten stokje met het ringetje in 

het buisje, zodanig dat het aan beide zijden iets uitsteekt. 

2. 

Neem na één week het stokje uit het buisje en tel het aantal rode luizen op het stokje. 

Aan de hand van dit aantal kunt u de juiste behandeling 

bepalen (zie tabel hieronder). Maak vervolgens het stokje 

schoon met warm water en schuif het terug in het buisje.

3. 

Controleer iedere week het houten stokje op luizen. Bepaal aan de hand 

van het aantal luizen het tijdstip en methode van behandeling.

Hoe werkt Finecto Test?



www.finecto.com

Waarom insecticiden geen oplossing zijn
Het gebruik van insecticiden is naast het gevaar voor onze gezondheid, niet de oplossing 

voor een bloedluisprobleem. Als u overdag insecticiden sprayt zitten de luizen in hun 

schuilplaats, waardoor u ze moeilijk raakt. Bloedluizen gaan één keer per zes dagen bloed 

zuigen. Als u dus in het donker behandelt, raakt u 5/6e deel niet. Dit is mede de oorzaak van 

het feit waardoor bloedluizen snel resistentie ontwikkelen tegen deze insecticiden. 

De Finecto methode biedt op natuurlijke wijze wel een oplossing. 

Resultaat met de combinatie van Finecto+ Oral en Finecto+ Protect
Door Finecto+ Oral in het voer te mengen gedurende 14 dagen, bereikt u alle bloedluizen 

die bloed hebben gezogen. Door de specifieke toegepaste kruiden en etherische oliën 

kunnen luizen dit bloed niet verteren en raken verstopt. Zij leggen ook geen eitjes 

meer omdat zij hiervoor bloed nodig hebben. De nog aanwezige eitjes en jonge witte 

luisjes zuigen geen bloed. Deze bereiken we niet via het bloed. Met de Finecto+ Protect 

omgevingsspray bereikt u deze wel. 

Door de combinatie van beide Finecto+ producten op het juiste moment, is het 

bloedluisprobleem beheersbaar.

Ga voor meer informatie naar www.finecto.com


