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Bloedluis, oftewel vogelmijt, is een van de grootste problemen van de 
pluimveehouderij. Niet alleen door de overlast van jeuk en vervuiling van eieren, 
maar vooral door problemen door weerstands- en rendementvermindering. 
Jonge kippen dienen op te groeien tot topsporters. Dit is echter onmogelijk als ze 
tijdens de ontwikkeling steeds worden lastig gevallen door de luizen met hun 
onbedwingbare bloeddorst. Het gevolg hiervan is een verzwakte conditie, 
verminderde weerstand, slechtere technische prestaties, bloedarmoede en een 
hoger uitvalspercentage.

Wij behandelen de pluimveestallen tegen bloedluis met een natte behandeling. 
We lossen de diatomeeënaarde op en verspuiten dit tegen het systeem. Dit kan 
worden toegepast in de volgende systemen: 

 - Vrije Uitloop
 - Volières
 - Koloniehuisvesting

Deze behandeling is milieuvriendelijk en niet giftig. Bloedluizen veroorzaken meer 
schade dan verwacht. Begin vroeg met de behandeling om grotere problemen te 
voorkomen!

Hiervoor kunnen wij u een pakket aanbieden, waarbij wij uw bedrijf elke maand 
monitoren op de hoeveelheid vogelmijt, voor een vaste prijs per kip!
Wanneer wij bij een controle constateren dat de populatie vogelmijt is toegenomen 
kunnen wij tevens de behandeling hiervoor verzorgen. Zo bent u het gehele jaar 
totaal ontzorgd van de bloedluis!
Dit kunnen wij eventueel ook combineren met stalontsmettingen en ongediertebe-
strijding van ratten en muizen.
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Ontsmetten Waterleiding reinigen

Er zijn vele soorten plaagdieren denkbaar, waar overlast door knaagdieren de meest 
voorkomende is. Schakel bij het signaleren van ongedierte gelijk een expert in om de 
omvang van de overlast te beperken. De voortplanting en verspreiding van 
knaagdieren gaat namelijk vaak in een rap tempo. Tevens zijn deze dieren drager van 
ziektes en bacteriën, waardoor ze zoveel mogelijk moeten worden geweerd. 
Als bestrijder van ongedierte adviseren we u hier dan ook graag uitgebreid over. 
Wij hebben diverse abonnementen te bieden waarin wij 8 of 12x per jaar bij u langs komen. 
Uiteraard is dit geheel op maat gemaakt naar uw wensen en problemen.

Rondzoemende vliegen in uw bedrijf of in huis kunnen lastig zijn vooral wanneer het er veel 
zijn. Het is daarom belangrijk dit probleem bij de kern aan te pakken. In dit geval is dat in de 
stal. Wanneer u dit goed aanpakt zullen de vliegen rondom het erf minimaal zijn. Er kan 
gewerkt worden met vallen en met verschillende bestrijdingsmiddelen. Loedeman 
Ongediertebestrijding geeft u advies op maat over wering en bestrijding.
Een vliegenplaag is vaak maar 15% van de totale populatie rondom het erf. Door de maden 
in de stal aan te pakken wordt de cyclus doorbroken. Wij adviseren u dit 2 à 3 keer per jaar 
te herhalen.
 

Wij verzorgen stalontsmetting 
op maat, zowel nat als droog.
Met onze nieuwste machine, 
de Pulsfog K-50 vernevelaar 
van desinfectiemiddelen en 
bestrijdingsmiddelen voor 
stallen, kunnen wij 
meegroeien met onze 
klanten. De machine heeft 
een grotere capaciteit, want 
bij ons staat de kwaliteit van 
de desinfectie voorop.

Het reinigen van uw leidingen zonder het gebruik 
van chemicaliën is mogelijk met de Heawat. Het 
reinigen van leidingen en daarmee het verwijderen 
van biofilm is een belangrijke eis voor gezond 
drinkwater voor uw vee. Om deze leidingen te 
reinigen heeft u met de Heawat enkel nog water 
en lucht nodig.

De Heawat wordt aangesloten op uw leidingsysteem 
en stuurt krachtige waterpulsen, afgewisseld met 
luchtpulsen met intervallen, door de leiding. 
Vastzittende biofilm wordt losgemaakt doordat er 
een mechanische reiniging ontstaat door de snelle 
en krachtige afwisseling van water- en luchtpulsen. 
Het losgekomen biofilm wordt verwijdert via het 
open uiteinde van de leiding.

Maden- en vliegenbestrijding

Volwassen

Eitjes
8-24 uur

Pop
10-20 dagen

Larven
4-7 dagen

Spoelwater na reiniging
met chemie

Het spoelwater na reiniging
met de Heawat
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