
Oplossing bij luizen 

Luizen en mijten ontwikkelen steeds meer resistentie (ongevoeligheid) tegen chemische 

bestrijdingsmiddelen. Deze insecticiden werken zeer kortstondig en zijn schadelijk. Daarbij is het vaak 

onmogelijk om alle luizen en mijten te bereiken. 

 

Finecto+ Protect (spray) en Finecto+ Oral (voedingssupplement) zijn 100% natuurlijk. Houdt 

luizen buiten de deur zonder gebruik te maken van insecticiden! 

 

Hoe werkt Finecto+? 

Inmiddels worden de producten van Finecto+ niet alleen voor kippen en vogels gebruikt, maar ook voor 

andere diersoorten zoals paarden die last hebben van mijten en luizen. Finecto+ werkt op basis van 

kruiden en etherische oliën, welke de omgeving en het dier onaantrekkelijk maken voor luizen en mijten. 

Om het luizen/mijten probleem beheersbaar te maken is het essentieel om zowel het dier als de 

omgeving te behandelen. Het is gebleken dat alleen het dier of alleen de omgeving behandelen niet 

effectief genoeg is. Mijten zitten bijvoorbeeld in het hok of de stal. Als je dan alleen mijten behandelt 

door het voer, dan bereik je de omgeving niet en blijven ze steeds terugkomen. De Finecto+ methode 

werkt effectief doordat je zowel het dier als de omgeving onaantrekkelijk maakt voor mijten en/of luizen. 

Finecto+ Oral & Finecto+ Horse, door het voer 

De voedingssupplementen die door het voer gemengd dienen te worden, zorgen ervoor dat het bloed 

onverteerbaar en het dier onaantrekkelijk wordt voor luizen en mijten. Daardoor worden alle luizen en 

mijten die de dieren bedreigen daarmee bereikt. Luizen en mijten die toch bloed hebben opgenomen en 

dit niet kunnen verteren, kunnen geen eitjes meer leggen. En dit volledig natuurlijk en veilig voor mens 

en dier. Deze manier van luizen bestrijden via het voer is niet alleen uniek, maar maakt het behandelen 

ook erg makkelijk en bespaard veel tijd en moeite. 

Finecto+ Protect, de spray 

De spray van Finecto+ beschermt de omgeving van uw dieren tegen luizen en mijten. Het heeft daarbij 

ook een mechanische uitdrogende werking op met name de larven, als ze over het ingespoten deel 

heen lopen. Ook de spray van Finecto+ is volledig natuurlijk en kan daarnaast ook op het dier gebruikt 

worden, bijvoorbeeld bij paarden met wondjes op de benen en kippen met kalkpoten. 

http://www.finecto.com/nl-nl/hobby/producten/finecto-pro-flacon/


 

Wat is het verschil tussen het voedingssupplement en de 
spray? 

Het voedingssupplement werkt tegen luizen en mijten op het dier en wordt bij problemen het eerst 

ingezet. De spray beschermt de omgeving en heeft effect op pas uitgekomen eitjes en larven. De 

combinatie is zeer effectief bij problemen met luizen en mijten. Met de spray alleen zijn problemen niet 

te behandelen. Heb je al luizen en mijten gesignaleerd bij je kippen, vogels of paarden? Begin dan eerst 

met het voedingssupplement in combinatie met de spray. Maak ook altijd de hokken en stallen goed 

schoon met veel water, om het overgrote deel van de luizen en mijten die van het dier afgaan weg te 

spoelen. 

 

Oplossing bloedluizen bij kippen & vogels 

Wanneer starten met het behandelen van bloedluizen bij kippen en vogels? 

Even een rekensom: 

Onder ideale omstandigheden vermenigvuldigen 10.000 bloedluizen zich in 31 dagen tot 3.3555.500 

stuks. Een toename van 3.345.500. Als we dezelfde rekensom maken met een startaantal van 100.000 

mijten komen we na 31 dagen op 33.355.500 stuks. Een toename van 33.345.500 bloedluizen. 

Begin dus als er weinig zijn, in de winter! Voor kwekers van siervogels is dit zeker aan te raden om te 

voorkomen dat het eerste legsel verloren gaat. Heb je al problemen met bloedluizen? Volg dan het 

stappenplan curatieve aanpak wat hieronder beschreven staat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stappenplan preventieve aanpak (voorkom exponentiële 
toename): 

1. Bloedluisbeheersing begint altijd met het goed reinigen van de hokken. Schoonspuiten met 
veel water is voldoende. Zeep en ontsmettingsmiddelen voegen weinig toe als het om 
bloedluizen gaat. Door deze reiniging spoelen zo veel mogelijk luizen van alle stadia weg. 
Wat overblijft zijn de eitjes die niet bereikbaar zijn. Deze zullen als de temperatuur stijgt in 
het voorjaar uitkomen. 

2. Behandel daarom vervolgens het hok met Finecto+ Protect. De aromatische geuren in 
Finecto+ Protect maken de omgeving van uw dieren onaanlokkelijk en uitdrogend voor 
luizen en mijten. Spray Finecto+ Protect zodanig dat de gehele hokruimte inclusief 
legnesten, kieren en naden vochtig is. De gehele omgeving wordt zodoende beschermt 
tegen de uitkomende bloedluizen. 

3. Finecto+ Protect bevat een uniek natuurlijk hechtmiddel, waardoor de werking langdurig is. 
Echter schuurt elke bloedluis die er over loopt iets van het laagje weg. Afhankelijk van het 
aantal aanwezige luizen zal deze behandeling elke 4 tot 6 weken herhaald moeten worden. 

4. In de zomer bij hoge temperaturen is het raadzaam om gedurende 14 dagen Finecto+ oral 
door het voer te mengen. Dit reduceert het aantal lopende luizen met 80%. 

Stappenplan curatieve aanpak (als er al te veel bloedluizen zijn): 

Veel kippen- en vogelliefhebbers merken pas op dat er een bloedluizenplaag is als het te laat is. In deze 

situatie is een snelle, effectieve aanpak noodzakelijk: 

1. Reinig eerst de hokken en materialen. Gebruik veel water en liefst een hoge druk reiniger. 
Ontsmettingsmiddelen voegen weinig toe als het om bloedluizen gaat. Door deze reiniging 
spoelen veel luizen van alle stadia weg. 

2. Behandel daarom vervolgens het hok met Finecto+ Protect. De aromatische geuren in 
Finecto+ Protect maken de omgeving van uw dieren onaanlokkelijk en uitdrogend voor 
luizen en mijten. Spray Finecto+ Protect zodanig dat de gehele hokruimte inclusief 
legnesten, kieren en naden vochtig is. De gehele omgeving wordt zodoende beschermt 
tegen de uitkomende bloedluizen. 

3. Geef vervolgens gedurende 14 dagen Finecto+ Oral door het voer. Hierdoor worden de 
luizen die al bloedzuigen op het dier bereikt. Het aantal “lopende” luizen zal met 80% 
verminderen. De overblijvende 20% hebben moeite met reproduceren en lopen actief rond 
op zoek naar voedsel.Let op: doordat de overblijvende luizen rond gaan lopen, zie je meer 
luizen terwijl er minder zijn. Dit is de juiste reactie, schrik hier niet van. Hierdoor weet u 
namelijk dat het middel effectief is, want ze gaan niet meer op het dier zelf zitten. 

4. Sproei na 10 – 14 dagen de omgeving wederom in met Finecto+ Protect. 

5. Bloedluizen die over de Finecto+ Protect lopen, schuren iets van het laagje weg. Daarom is 
het raadzaam om de omgevingsbehandeling al na 3 weken te herhalen. 

6. Vervolgens de aanpak voortzetten als preventieve aanpak. 


