
 

Rick Hendrikx 
Myyntipäällikkö, siipikarjatalous 

Schippers Export B.V. 
GSM: +358 (0)447671271 

E: r.hendrikx@schippers.eu 
W: www.schippers.eu 

Kanapunkin torjunta 
Merkitys:  
Kanapunkki (Dermanyssus gallinae) on yleisin kanan ulkoloinen. Huolimatta siitä, että tätä loista 
kutsutaan nimellä veritäi se kuuluu punkkien sukuun. Joten kanapunkki on parempi nimi. Se on pieni 
0,5-1 mm kokoinen harmaanruskea/ruskeanpunainen (kun imenyt verta) loinen, joka öisin imee 
verta kanasta ja päivisin piilottelee kanalan rakenteiden koloissa ja raoissa.  
Punkit voivat aiheuttaa kanoissa levottomuutta, munantuotannon heikentymistä, kunnon 
heikentymistä, anemiaa ja punaisia pilkkuja munankuorissa. Ne voivat olla myös 
tärkeässä asemassa E-coli-infektioiden kehittymisessä aiheuttaen anemiaa, 
stressiä ja vastustuskyvyn heikkenemistä. Kanat voivat myös jättää pesänsä 
jos rakennuksessa on vakava loistartunta.  
 
 

 

Luonteenomaista:  
Kanapunkki lisääntyy hyvin nopeasti suotuisissa olosuhteissa (27-28ºC); Elämänkierto kestää noin 7 
päivää. Naaraat munivat 3-7 munaa päivässä, vastakuoriutuneet punkit kasvavat aikuisiksi 5-6:ssa 
päivässä. Punkki voi kiinnittyä myös ihmiseen, mutta ei ime ihmisen verta. Aiheutettuaan hieman 
ihottumaa se irtoaa ihmisestä itsestään mutta on jo voinut levittäytyä muualle siihen mennessä. 
 
 
 
 
Minus Miten käytetään minimoimaan kanapunkin aiheuttamia vahinkoja.  
MS Minus Miten ominaisuudet:  

 Voidaan käyttää jauheena levittämällä jauheruiskun kautta tai voidaan 
sekoittaa veteen ja levittää selkäreppuruiskulla järjestelmään.  

 Nesteen ruiskuttaminen aiheuttaa välittömästi punkin kuoleman 
ja nesteen teho säilyy pitkään nesteen kuivumiseen saakka.  

 Aineen tehon pysyvyysaika riippuu monista seikoista kuten 
levitystavasta, jäljellä olevien punkkien määrästä ja kanalan 
mallista. 
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Jokaisesta pussista Minus Mitea saa 2,5 % alennuksen  Ammer  
Käsiruiskuun / Solo Accu selkäreppuruisku 
 
Ammer käsiruisku 
Ruisku jota käytetään MS Miten ruiskuttamiseen 

 
Ominaisuudet: 

 Toimii kompressoripaineella 

 30 litran tankki 

 Sallittu maksimipaine 5 baria 

 Nesteen maksimilämpötila 40 C 

 Lisäjatke sekä manuaalinen venttiili 

 Helppokäyttöinen 
 
Varustettu 10 metrin letkulla, litteällä suihkusuuttimella sekä 
kalsiumsuuttimella 
 
Ihanteellinen ruisku MS Minus-maten levittämiseen kanalassa 
 
 
Solo Accu selkäreppuruisku 416, 20 litraa, akku 12 V 

 Työskentelypaine on säädettävissä 1,2 ja 2,8 baariin 

 Virtausnopeus 1,7 litraa minuutissa 

 Ladattavissa muuntajan avulla ( sisältyy ) 

 Käyttömukavuutta lisäävät pehmustettu kantohihna sekä 
selkäpehmuste 

 Pistoolin pituus: 50 cm 

 Paineen ja ruiskutuksen säädettävyys kahteen eri asentoon 
 
Ihanteellinen ruisku MS Minus Miten ruiskuttamiseen kanalassa. 
 
 

 
 

 

 Jokaisesta pussista 

2,5 % alennus = 1 lava 

( 40 pussia ) Minus 

Mitea = Ammer / Solo 

täysin ilmaiseksi 


