BLOEDLUIS-, MIJTEN- EN
VLOOIENAFWIJZEND
Voor kippen, vogels en duiven
100% natuurlijk, bevat geen gif

Aromatisch aanvullend diervoeder - Bereikt alle volwassen luizen

Luizen en mijten bij vogels en kippen
Het voorkomen van luizen en mijten is nagenoeg onmogelijk. Door
insleep via wilde vogels of aankoop van nieuwe dieren, komen luizen
en mijten gemakkelijk het hok binnen. We onderscheiden hierbij twee
hoofdgroepen:
• Veder- en schachtluizen die altijd op het dier blijven.
• Bloedluizen (vogelmijt) die overdag in naden en kieren verstoppen en
in het donker naar de kip gaan om bloed te zuigen.
Beide soorten voeden zich met bloed van de kippen/vogels, zonder
deze voeding kunnen ze niet voortplanten. Overleven kunnen ze heel
lang. Luizen en mijten veroorzaken de volgende symptomen:
• Onrust / stress
• Bloedarmoede
• Ziekteoverdracht

• Weerstandsvermindering
• Verminderde broedresultaten
• Bloedvlekken op de eieren

Voorkom deze problematiek voor het welzijn van uw kippen en vogels.

Waarom bestrijding zo moeilijk is
Beide soorten luizen en mijten zijn moeilijk bereikbaar met
bestrijdingsmiddelen. Zowel op het dier als in de omgeving. Ook
zijn veel luizen en mijten ongevoelig geworden voor chemische
bestrijdingsmiddelen. Dit maakt de oplossing zo lastig. Een
doeltreffende oplossing bestaat uit een aanpak die alle luizen en mijten,
in alle stadia effectief bereikt. Finecto+ biedt de volledige aanpak.
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Bepaal uw aanpak
Aantal luizen

Besmetting

Aanpak

0-2

Licht

• Bescherm de omgevin preventief met
Finecto+Protect

3 - 10

Middel

• 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.

> 10

Zwaar

• 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.

Finecto+ Oral
Maakt het bloed onverteerbaar voor alle bloedzuigende luizen.

Finecto+ Protect
Omgevingsspray beschermt de omgeving tegen luizen en mijten.

Finecto Test
Eenvoudig hulpmiddel om een bloedluisprobleem tijdig te herkennen
en beoordelen.

www.finecto.com

