De vliegentijd komt alweer dichterbij. Bij de dieren, op het
voer en in de melkstal, in de zomermaanden zitten ze overal.
De bestrijding van vliegen zal voor geen enkele veehouder
prioriteit nummer één zijn, maar lastig vinden we ze allemaal.
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FlyBusters kan een oplossing zijn.
Wilma Wolters

Vliegen weg

Simpel en effectief
FlyBusters lijkt op het eerste gezicht een
simpel systeem. Het bestaat uit een voorraadvat van 220 liter, een pomp, een bedieningspaneel en een kunststof leidingen
systeem met nozzles. That’s all. Om de
twee uur vernevelen de nozzles, die een
bereik hebben van 35 m2, gedurende zo’n
40 seconden het vliegenbestrijdingsmiddel
door de stal. VandenBosch: “Dit middel is
een extract van de chrysantenplant en tast
het zenuwstelsel van vliegen en andere
insecten aan waardoor het insect doodgaat.”
Het middel kan worden afgebroken door
uv-straling; na twee uur is zo’n 70 procent
van de vernevelde hoeveelheid al verdwenen.
“Door deze snelle afbraak kunnen vliegen
geen resistentie opbouwen tegen het middel
en zo blijft het dus effectief”, weet Vanden
Bosch.

Geen hinderlijke geur
Het gebruikte middel is voor de dieren
niet hinderlijk, zegt de fabrikant. “Voor de
mens is het natuurlijk wel smaakgevoelig.
Daarom is het mogelijk om een geur aan
het middel toe te voegen. Bijvoorbeeld
eucalyptus, dat lekker verfrissend ruikt.”
Met name in paardenstallen kiest men er
op dit moment voor om een extra aroma
toe te voegen.
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1	Volgens Agriprom is het middel
niet hinderlijk voor de dieren.
2	De nozzles vernevelen het
vliegenbestrijdingsmiddel.

Tevreden
Op Kaasboerderij Weenink in Lievelde in de
Achterhoek wordt FlyBusters al een aantal
jaren toegepast. Het middel wordt automatisch op de plaatsen gespoten waar de vliegen
worden ‘gemaakt’: in de ligboxenstal en
bij de kalveren. Daardoor zijn er ook op de
andere plekken van het bedrijf, zoals het
restaurant, veel minder vliegen. “Het middel werkt goed, wij zijn er tevreden over”,
zegt Peter Weenink. “Bij hele extreme
omstandigheden moeten we soms handmatig wat bijspuiten.” De geur van het middel
vindt Peter niet vervelend: “Het is een bijzondere geur, maar ik heb er geen last van”.

3	Het voorraadvat met pomp en
bedieningspaneel.
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lyBusters is volgens de fabrikant de
enige automatische vliegenbestrijder.
Vliegenvrij zonder dat je er zelf iets
aan hoeft te doen dus. Het idee achter het
FlyBusters-systeem bestaat al zo’n veertig
jaar en komt oorspronkelijk uit Amerika.
Stalinrichter Agriprom uit het Overijsselse
Nieuwleusen maakt het apparaat zelf. Door
dat het een automatische vliegenbestrijder
is, heeft de veehouder er na installatie geen
omkijken meer naar, zo zegt Valerie Vanden
Bosch van Agriprom.
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Installatie en kosten
Volgens Agriprom kan Flybusters in
elke stal worden ingepast. De kosten van
FlyBusters zijn 1.629 euro (exclusief btw)
voor het vat met handpomp en timer.
Voor de leidingen en nozzles komt daar
nog 40 euro per 35 m2 bij.
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