
 
 

Insektmiddel Hemexide 
Et godt middel mot blodmidd, lus, lopper og andre parasitter. Uttørkende egenskaper. 

Pris fra 344,- 

 

Kan kjøpes hos Bondekompaniet (Felleskjøpet) 

 

Beskrivelse 

Hemexcide kan brukes i eggleggings-perioden og i økologisk landbruk. Hemexcide kan 

brukes i alle dyrerom og produksjonsformer. Virkningen er ikke kjemisk, men mekanisk. 

Hemexcide tørker ut strøet og kleber seg til midd og utøy. Dette gjør at Hemexcide i tillegg til 

å sørge for et tørt miljø som er ulevelig i for utøy, direkte kan være meget virksomt i 

bekjempelsen av midd og annet utøy. 

Hemexcide består av sedimenter av skallet til mikroskopiske kiselalger, som etter mange 

millioner år blir gravd opp og omarbeidet til pulver. 

Bruk: Strø pulveret på golvet og i reirkassene, ca. 50/75 gr. pr. m2. 

Lag eventuelt en bakke der hønene kan "sandbade" i Hemexcide. 

Pulveret kan og blandes med vatn 1:3 og smøres/sprøytes på vaglene, inventaret og veggene 

Finnes i 5 kg boks og 25 kg sekk.  

Produktnummer 

SKU_0111411861 

 

Tror nok mange av oss duefolk har opplevd blodmidd på duer, unger og i redeskåler. Har man holdt 

en unge i handa så kræler disse små krypene på hendene og oppetter armen. 

På de voksne duene kan det være vanskelig å se blodmidden men en indikasjon er det når duen 

plutselig «tramper» med bena og med kjappe bevegelser roter med nebbet i fjærdrakten rundt buk 

og endetarm. 

I redet kan man av og til se midden krype på de varme eggene når duen har gått av rede. 

På ungene er det lettere å se før fjærdrakten har vokst ut. Det kan bli svært plagsomt for ungene om 



det ikke gjøres tiltak. 

 

Jeg anskaffet Hemexide pulveret i fjor etter tips fra Thorvald Pollestad og brukte det hele 

avlsesongen. Jeg strødde litt i redeskålen (ca 3-4gr/strøken teskje) og litt rundt i redekassen ved 

hver runde med unger. Effekten var meget tilfredstillende. Når avispapiret rundt redeskålene ble 

skiftet var det svært sjelden tegn til blodmidd. 

 

Minste forpakning er 5 kg og holder i mange år. Ellers kan man gå sammen 2-3 stykker og dele et 

spann. 

 

T. Ree 


