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Gras…, daar zijn we goed in!

Techniek

Dazenval tegen
zomerse plaaggeesten

www.prograss.nl

GreenTek ‘Thatch-Away’

Wie last heeft van dazen op de baan kan erover meepraten: het zijn irritante plaaggeesten. Een daas
landt ongemerkt op je huid en de beet is pijnlijk. Er lijkt nu een effectief wapen te zijn: de Loer 2007.

DBS maaitechniek is officieel importeur
Tekst: Patrick Medema – Foto’s: Frank van den Dungen

van het gehele GreenTek programma
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de enige echte!

F. 035-6423208
E. info@dbsmaaitechniek.nl
I. www.dbsmaaitechniek.nl

DBS

klik

Thatch-Away
SUPA-SYSTEM
voor eenvoudig, veilig en precies
verstellen van de maaihoogte
zonder gereedschap

5 jaar garantie
Bel voor een vrijblijvende demonstratie

maai-techniek b.v.
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azen komen al heel lang in Nederland voor. Maar door de warmere
zomers, vochtige natuurgebieden
en meer paarden neemt de overlast toe.
Dazen worden ook wel paardenvliegen,
steekvliegen, blinde dazen of dazeriken
genoemd. Alleen de vrouwtjes steken,
omdat zij bloed nodig hebben voor hun
voortplanting. Ze steken eigenlijk niet,
maar snijden met hun vlijmscherpe
kaken een stukje huid open en zuigen
het bloed op met een zuigtong. De beet is
pijnlijk en er vormt zich naderhand een
ronde jeukende schijf. Vooral paarden
en koeien zijn slachtoffer van de dazen,
maar ook mensen. Met sprays en smeersels kun je de vrouwtjes tijdelijk op
afstand houden. Maar omdat een vrouwtjesdaas niet zonder bloed kan, breekt ze
vroeg of laat toch door deze geurbarrière
heen. De dazenval ‘Loer 2007’ maakt
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juist misbruik van deze bloeddorstige
eigenschap.

verzendkosten. Bestellen kan alleen via
www.dazenval.nl

Werking

Test

De dazenval bestaat uit een zwarte bal
die vrij opgehangen is onder een grote
fuik van transparant plastic (sterke,
gewapende UV-bestendige folie). De bal
wordt opgewarmd door de zon en kan
door de wind zachtjes heen en weer
bewegen. De vrouwtjesdaas denkt dat de
warme bewegende bal een zoogdier is.
Ze landt erop en probeert te steken. Als
ze daarna teleurgesteld weg wil vliegen,
wordt ze door de plastic fuik naar boven
geleid waar ze terechtkomt in een
opvangreservoir. De val werkt volledig
natuurlijk, dus zonder chemicaliën, zonder insecticiden, zonder lokstoffen en
zonder elektriciteit. Een complete dazenval kost 250 euro incl. BTW en exclusief

Dat de dazenval werkt en structureel
kan bijdragen aan de vermindering van
de plaagdruk is bewezen in een praktijktest in Brabant en Gelderland, uitgevoerd door HAS Kennistransfer uit Den
Bosch. Op de Batouwe werden vorige
zomer gemiddeld 20 tot 50 dazen per
val per dag gevangen. Op paardenbedrijven werden toen op echte dazendagen
gemiddeld zo’n 200 à 300 dazen per dag
per val gevangen. Het advies is om op
een aaneengesloten open weiland 1 val
per hectare te zetten. Is een gebied door
groenstroken of houtwallen verdeeld in
meerdere percelen, dan is het aan te
raden om op elk perceel een val te
plaatsen.
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