
MEER INFO? 011 580 585 of info@ecostyle.be Bestel aan de kassa = volgende week thuis geleverd!
Indien u ook uw e-mailadres invult, dan ontvangt u 

een mail waardoor u de uitlevering van uw pakje  
kan volgen. Het pakje past in iedere brievenbus.

Roofmijt tegen bloedluis
Roofmijt tegen bloedluis

 Doeltreffend tegen 
bloedluis

 Werking start meteen na 
toediening

 Blijft wekenlang actief

Kippen met stress, 
huidirritatie en 
bloedarmoede?

Hoe bloedluis effectief bestrijden met roofmijten?
●  Een roofmijt leeft gemiddeld 6 weken en eet in deze periode 

enkele honderden bloedluizen (ongeveer 5 per dag). Het 
resultaat van de toepassing wordt na ongeveer twee weken 
zichtbaar. 

●  Om bloedluis goed te bestrijden moet je niet alleen de roofmijt 
goed inzetten, maar ook het hok goed schoonhouden, naden en 
kieren af kitten en zorgen voor een goede hygiëne. 

●  Het kan zijn dat er in de eerste weken na het toepassen van de 
roofmijt meer bloedluizen worden waargenomen. Dit is een goed 
teken; de bloedluizen worden nu door de roofmijten uit hun 
schuilplaatsen verjaagd. 

●  Roofmijten kunnen gerust 4 weken zonder voedsel. Indien de 
aantasting al grote proporties heeft aangenomen, zal je veel 
meer roofmijten moeten uitzetten en dit meermaals herhalen. 
Zeker in de zomermaanden, als de bloedmijten zeer snel grote 
volumes aannemen, zijn meerdere behandelingen nodig .

●  Roofmijten veroorzaken geen last bij de kippen, vogels of 
reptielen. Ook wij hebben er geen last van.

Waar in te zetten?
●  In het kippenhok, de duiventil, in de volière of in een terrarium. 

Onze roofmijt is verpakt per 5.000 stuks voor 5 m² of 10.000 
stuks voor 10 m2 (grondoppervlak + oppervlak zijwanden). De 
roofmijten worden geleverd in een zakje met strooisel. In dit 
strooisel zitten de eitjes, nimfen en volwassen exemplaren van 
de roofmijt.

www.ecostyle.be/natuurlijke-bestrijding 

ECOstyle BV, Glabbeekstraat 129 te 3450 Geetbets, bewaart uw persoonsgegevens voor 
administratie en opvolging overeenkomstig ons algemeen privacybeleid. U heeft het recht op inzage 
en kan deze gegevens verbeteren of laten wissen. Meer info op https://www.ecostyle.be/nl/privacy-
policy. U kan rechtstreeks contact opnemen via info@ecostyle.be. Je persoonsgegevens worden 
verwerkt door ECOstyle BV, Glabbeekstraat 129 3450 Geetbets in het kader van je bestelling van 
ons product. De gegevens die je opgeeft via dit formulier worden enkel gebruikt om het product te 
verzenden en meer informatie over onze producten te bezorgen. Je persoonsgegevens worden in 
geen enkel geval doorgegeven aan derden. We bewaren je gegevens tot maximum 1 jaar na afloop 
van de selectie. Je kan je recht op inzage, verbetering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid 
uitoefenen en ons bereiken via info@ecostyle.be. Voor meer info https://www.ecostyle.be/nl/
privacy-policy. 

Bestel in 3 simpele stappen 

Natuurlijke bestrijding
De effectieve én duurzame  
oplossing van uw tuinplagen

Ultra vers = 
Ultra

 doeltreffend 

1 2 3
Kies de juiste 

bestrijding voor je 
plaag.

De roofmijten zo snel als mogelijk na ontvangst uitzetten. Het materiaal 
kan enkele dagen bewaard worden in een vochtige ruimte bij 12 tot 15°C.

Vul het 
bestelformulier op 

de keerzijde 
volledig in

Geef het ingevulde 
strookje af aan 

de kassa en betaal. 
Je bestelling wordt 

thuis geleverd.



Hoe herkent u bloedluis bij gevogelte? Bestelstrook voor de winkelier
Vul dit bestelformulier in, ga hiermee naar de kassa en betaal.  
Je bestelling wordt thuis geleverd, uiterlijk een week na bestelling.

Mijn bestelling

Roofmijt tegen bloedluis

 5.000 stuks voor 5 m²

€ 26,95
(incl verzendkosten)

 10.000 stuks voor 10 m²

€ 36,95
(incl verzendkosten)●  Bloedluis is, in tegenstelling tot wat zijn naam suggereert, geen 

luis maar een mijt. Bloedluis staat ook wel bekend als rode 
vogelmijt, kippenmijt of rode mijt. Bloedluis is een parasiet van 
vogels waaronder kippen, duiven, parkieten en kanaries. Het 
beestje is minder 1 millimeter groot en rood van kleur wanneer 
hij zich heeft volgezogen met bloed. 

●  Overdag houdt de bloedluis zich schuil in het kippenhok of 
in de volière; in kieren en spleten, onder zitstokken, onder 
legnesten of voerbakken en in het strooisel. ’s Nachts komt 
de bloedluis uit zijn schuilplaats en voedt zich met het bloed 
van slapende kippen. Dit veroorzaakt stress, verenpikken, 
verminderde eetlust, roodheid en irritatie van de huid, 
bloedarmoede en verminderde eiproductie. 

●  Een bloedluis leeft 1-2 maanden en kan in die periode wel 
2.500 eitjes leggen. Bloedluizen kunnen zo – vooral in de zomer 
wanneer het warm en vochtig is – in korte tijd tot een enorme 
plaag uitgroeien. Maar ze komen heel het jaar door voor in de 
verblijven kippen.  

●  In de winterperiode houden de roofmijten zich verscholen 
omwille van de koude, vandaar dat de kippen er dan ook geen 
last van hebben. In de zomer kan de hoeveelheid bloedluizen 
in 1 à 2 weken tijd wel met 10 tot 100 keer vermenigvuldigen. 
Bloedluizen kunnen maandenlang zonder voedsel, dus ook in 
een leeg hok kunnen deze parasieten gedijen. In verwarmde 
volières komen bloedluizen het hele jaar door een plaag 
vormen. 

●  Net als vogels kunnen reptielen ook last krijgen van bloedluizen 
bv slangen, baardagamen, varanen, leguanen en hagedissen. 
Een bloedmijt kan gemakkelijk een half jaar overleven in een 
terrarium. Doordat ze vele eieren leggen die in een terrarium 
al na 1 dag kunnen uitkomen, kan de populatie bloedmijten 
zeer snel toenemen. Ze verstoppen zich in kieren en strooisel, 
plaatsen waar je moeilijk bij kan, om eieren af te leggen. 

Opgelet met chemische middelen?
Uit ervaring weten we dat vooraleer roofmijten 
uitgezet worden er vaak reeds allerlei 
chemische middelen gebruikt werden. Hou 
rekening met de nawerking van deze middelen. 
Veel van deze middelen zijn erg schadelijk voor 
roofmijten. 

Adresgegevens
(vul dit bestelformulier IN DRUKLETTERS in a.u.b)

Naam

Straat

nr  bus

Postcode

Gemeente

Tel

E-mail

Wij houden je via e-mail op de hoogte over de status van je bestelling!

Wat zijn roofmijten?
De roofmijt is een lichtbruine mijt van 
ongeveer 1 mm groot. Van nature leeft hij in 

de bovenste centimeters van de bodem. De 
roofmijt gaat actief op zoek naar de bloedluis in 

diens schuilplaatsen. Dit zijn vaak de plekken waar ook de 
vogels zich graag nestelen (slaap- en nestplaatsen, ei-leg 
plaatsen etc.).

TIP!


