MANAGEMENT VLIEGENBESTRIJDING

Hygiëne en preventieve beh

kern vliegenbestr ij
Vliegen zijn een jaarlijks wederkerend probleem voor vleesveebedrijven.
De laatste jaren heeft de professionele bestrijding een vlucht genomen en
nemen bedrijven het probleem serieuzer. Toch zou een preventieve aanpak
eerder ingezet mogen worden. Een juiste bestrijding bestaat uit een pakket
aan maatregelen.
TEKST JEROM ROZENDAAL

H

et vliegenseizoen is wat laat op gang gekomen dit
jaar. Normaal steken de eerste vliegen in aprilmei de kop op, maar dit jaar kwamen ze pas in
juni. ‘Maar als je ze in juni in groten getale ziet, ben je
eigenlijk te laat’, vertelt Henk Kuijk, rundveedierenarts
bij MSD. ‘De vliegen die je ziet, zijn maar 15 procent van
de effectieve populatie. De overige 85 procent zit in de
mest en komt eraan.’

Vermeerdering weersgebonden
Kuijk schetst het beeld van een piramide met aan de top
de volwassen vliegen en onderaan de eitjes. Een vlieg
kan ontelbare vliegen voortbrengen, terwijl hij maar
enkele weken leeft. ‘Een huisvlieg leeft tot 60 dagen en
kan tot 1000 eitjes leggen en 15 generaties voortbrengen’, verduidelijkt de dierenarts.
Het vermeerderingsniveau is sterk afhankelijk van het
weer, stellen experts. Bij temperaturen boven de 30 graden duurt het 5 dagen voordat een eitje de ontwikkeling
naar larve, pop en vlieg doormaakt, bij 15 graden ligt
deze cyclus op 28 dagen en bij koudere temperaturen
kan het tot 48 dagen duren.
Veelvoorkomende vliegen- en muggensoorten in de
vleesveehouderij zijn de huisvlieg (Musca domestica), de
stalvlieg (Stomoxys calcitrans), de knut (Ceratopogonidae), de daas (Tabanidae) en de zomerwrangvlieg (Hydrotaea irritans). Een gedeelte behoort tot de groep van
bijtende insecten, terwijl andere steken om zich te voe-

den met het bloed van een rund. Vliegen kunnen een
vleesveebedrijf op diverse manieren schade berokkenen.
‘Doordat vliegen steken en overlast veroorzaken door
rondom het dier te zwermen, zorgen ze ervoor dat koeien minder aan rust en natuurlĳk gedrag toekomen’,
vertelt Kuijk. Hij wijst op gevolgen als een verslechterde
voeropname en dus een mindere vleesaanzet.
Ook aspecten als vruchtbaarheid kunnen volgens hem
door stress in gevaar komen. ‘En ook verloopt de melkopname door het jongvee minder soepel als de moeder
steeds met haar poten stampt en het kalf dus moeilijker
bij de uier kan.’
Daarnaast kunnen vliegen een hele serie ziekten overbrengen, zoals zomerwrang (een etterige vorm van
mastitis), houw (een besmettelijke oogaandoening),
parafilaria (een parasitaire oorzaak van streepvormige
huidbloedingen) en ook het schmallenberg- en blauwtongvirus. Deze virussen worden overgebracht door
knutten, bijtende muggen. De virussen ontwikkelen
zich in het lichaam van de knut, waardoor deze drager
is en via het speeksel de koe kan besmetten.
Recentelijk is in dit rijtje ook besnoitiose erbijgekomen.
Deze ziekte is jaren geleden vanuit Zuid-Europa de
Alpen overgestoken en vanaf 2019 zijn er op twee Belgische bedrijven gevallen geconstateerd. De ziekte
wordt veroorzaakt door de parasiet Besnoitia besnoiti,
waarbij steekvliegen, zoals de stalvlieg en de daas, als
vector optreden. Gezien deze gezondheidsrisico’s lijkt

Biologische bestrijding via predators
Biologische bestrijding gebeurt met de natuurlijke vijanden van de vlieg. Op mest die
voldoende droog wordt gehouden, leven
mijten en kevers die zich voeden met vlie-
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genlarven. Voor de biologische bestrijding
van de huisvlieg wordt ook wel gebruikgemaakt van roofvliegen en sluipwespen.
Sluipwespen parasiteren op de vliegenpop,

waardoor de vlieg zich niet kan ontwikkelen
tot een volwassen vlieg. In het geval van de
roofvliegen: de larven hiervan eten de larven
van de huisvlieg op.
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behandeling

tr ijding

het niet meer dan logisch dat vliegenbestrijding topprioriteit is op vleesveebedrijven. In de praktijk wordt er
echter wel eens te laat gehandeld, stellen experts. ‘Soms
schieten bedrijven pas in actie als de vliegenplaag hinderlijke vormen aanneemt’, aldus Kuijk, die in de zomer
dan ook een piek ziet in de verkoop van Butox, een pouron-middel dat op de rug van een koe wordt aangebracht
en een afstotende werking op vliegen heeft.

‘Beter vroeg bestrijden’
Toch ziet hij dat er een mentaliteitsverandering op boerenbedrijven gaande is. ‘Tegenwoordig wordt Butox ook
steeds vaker preventief ingezet, waardoor wij ook eerder
in het jaar een stijging van de verkoop zien.’ Daarmee
bewijzen vleesveehouders zichzelf een goede dienst,
vindt Kuijk. ‘Hoe vroeger je start met bestrijden, hoe
beter je de populatie onder controle houdt.’
Bestrijding met een pour-on-middel is volgens experts
onderdeel van een pakket aan maatregelen dat genomen
moet worden. Alles begint bij de hygiëne op het bedrijf.
‘Hoe minder vuil aanwezig is in en rond de stallen, hoe
minder broedplaatsen er zijn voor de vliegen en hoe
kleiner de kans op vermenigvuldiging. Verwijder bijvoorbeeld dus voerresten’, stelt Hans Van Loo, verbonden aan de Universiteit Gent als specialist herkauwers.
Belangrijke aandacht moet er ook uitgaan naar de kalverhuisvesting. ‘Hier wordt veel gewerkt met melk en
dat trekt vliegen aan’, vervolgt Van Loo, die ook adviseert om melkemmers na gebruik goed te reinigen, zodat er geen resten achterblijven.‘Probeer diarree zo snel
mogelijk te verwijderen, want ook dat trekt vliegen aan.’

Preventieve bestrijding
Mest is op een vleesveebedrijf de belangrijkste broedplaats van de vlieg. De vlieg legt eitjes in het binnenste, waarna de larve naar de korst van de mest beweegt
om zich daar te ontwikkelen tot een pop en vlieg. ‘Regelmatig omroeren van mest en het toedekken van mesthopen zijn methoden om deze korstvorming tegen te
gaan’, geeft Van Loo als tip mee. Hij voegt eraan toe dat
goede ventilatie ook helpt bij het tegengaan van vliegenoverlast. Vliegen kunnen luchtstromen slecht verdragen
en een droge stal wordt minder gewaardeerd dan een
vochtige.
Als de basishygiëne goed is, zijn preventieve bestrijdingsmaatregelen de volgende stap. Alhoewel er biologische
bestrijdingsmiddelen bestaan (zie kader op pagina 8),
wordt er in de praktijk veel gewerkt met chemische
Onder meer door korrels op het voerhek kan er in een stal
aan vliegenbestrijding gedaan worden
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Een huisvlieg leeft
tot 60 dagen en
kan tot 1000 eitjes
leggen

bestrijdingsmiddelen. Populair is larvicide, dat aangebracht wordt op potentiële broedplaatsen, zoals het stro
in de potstal. Het middel remt de ontwikkeling van larve
tot pop en wordt ook wel ‘larvendood’ genoemd.
Ook bij MOB Service, een ongediertebestrijder uit Belgisch-Limburg, is larvicide het belangrijkste wapen in de
strijd tegen vliegen. Onder de klantenkring van het familiebedrijf zijn meer dan 100 veebedrijven, waaronder
vleesveebedrijven. ‘Wij kregen elk jaar nieuwe veebedrijven als klant’, vertelt medezaakvoerder Karel Bollen.
Volgens hem voerden boeren vliegenbestrijding vroeger
in eigen beheer uit, maar kloppen ze steeds vaker bij
professionele bedrijven aan. ‘Bedrijven worden steeds
groter, waardoor de bestrijding steeds meer aandacht
vraagt. Daarnaast komt er steeds meer kennis aan te pas
bij de keuze van de middelen.’
Er wordt aangeraden om de larvicide vanaf enkele weken vóór de verwachte overlast toe te passen. De insecticiden werken zes tot acht weken. Deze werkzame termijn geldt ook voor veel pour-on-middelen, zoals het
MSD-middel Butox, dat enkele euro’s kost. Behalve pouron-middelen zijn er ook oorflappen op de markt.

Vliegenpopulatiebeheersing
Als de aanwas van vliegen plotseling sneller verloopt dan
verwacht, moeten er uiteraard ook actieve bestrijdingsmiddelen worden ingezet, zoals adulticiden. ‘Maar in dat
geval gaat het om vliegenpopulatiebeheersing en geen
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bestrijding’, herhaalt Henk Kuijk zijn eerdere stelling
dat de aanwezigheid van vliegen betekent dat er veel
meer op komst zijn.
Adulticiden worden aangebracht op de rustplaatsen van
de vliegen, zoals stalmuren, vensterbanken, hokwanden
en eventueel op dieren zelf. Hiervoor zijn verschillende
middelen op de markt, zoals sproeimiddelen, strijkmiddelen en strooimiddelen. Hiernaast bestaan er ook mechanische bestrijdingsmiddelen, zoals een kleeflint.
MOB Service vertelt dat de afgelopen jaren veel sproeimiddelen uit de markt zijn gehaald. ‘Vroeger waren er
in de chemische groep van fosfaatesters meerdere producten op de markt en dit is nu beperkt tot nog maar
één actieve stof. Daarnaast is er in de groep neonicotinoïden ook nog maar één actieve stof verkrijgbaar. De
meeste producten die verkocht worden, werken op basis
van pyrethroïden’, aldus Karel Bollen.

Voorkomen van resistentie
Doordat middelen uit de markt gehaald worden en bestrijding zich toespitst op enkele producenten, bouwen
vliegen resistentie op. Bollen: ‘Resistentie zien we vaak
binnen dezelfde chemische groep. Als we dan kunnen
afwisselen met een product van een andere groep, kunnen we de resistentie beter onder controle houden. Maar
omdat het aanbod aan middelen uit de groepen van de
fosfaatesters en neonicotinoïden zo beperkt is, is afwisseling moeilijk.’
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Een investering, geen kostenpost
Voor Guido Corswarem, die in het Limburgse
Heers een vleesveebedrijf met 330 Belgisch
witblauwe runderen bestiert, is vliegenbestrijding niet weg te denken in de bedrijfsvoering. ‘Het is onderdeel van een pakket
aan hygiënemaatregelen dat ervoor zorgt
dat het vee gezonder blijft. Hoe zou jij je
voelen als je bij het televisiekijken op de
zetel constant een gezoem om je heen
hoort?’, vraagt hij zich hardop af.
Eind mei vindt de eerste preventieve behandeling dit jaar plaats door MOB Service. Een
werknemer gaat met een grote sproei-instalOok rondom de kalveren is preventie belangrijk

latie op zijn rug de potstallen af en spuit een
larvicide op het stro. De stallen zijn juist een
week daarvoor uitgemest. ‘Kort na uitmesting
is het ideale moment voor een behandeling’,
aldus Corswarem, die de stallen drie keer
per seizoen uitmest en MOB Service laat
komen. De Limburger geeft aan dat het op
het bedrijf zwart ziet van de vliegen als er
geen preventieve behandeling plaatsvindt.
Vooral de kalveriglo’s zijn een populaire
bestemming voor de stal- en huisvliegen. De
vleesveehouder, die in 1998 met zijn stier
Frerot de Heers Belgisch nationaal kampioen werd, heeft ooit geprobeerd zelf de
vliegenbestrijding uit te voeren. ‘Ik heb vijftien jaar geleden op de beurs in Libramont
eens een middel gekocht in de promotie,
maar dit werkte voor geen meter.’

Strooi-insecticide en kleeflint

Sinds die tijd werkt hij met MOB Service. De
larvicidebehandeling is onderdeel aan een
grotere vliegenbestrijdingstrategie. Behalve
preventie wordt er ook actieve bestrijding
toegepast. ‘Je kunt de vliegenpopulatie nooit
helemaal onderdrukken en bovendien komen er altijd insecten van buiten het bedrijf
binnen’, legt Karel Bollen uit.
Actieve bestrijding wordt gedaan met een
granulaatinsecticide. De korrels worden op
voorgelijmde oppervlaktes uitgestrooid,

Guido Corswarem
Steeds

bijvoorbeeld de voerhekken. Het insecticide
tast het zenuwstelsel van de vlieg aan, waarna deze na enige tijd het loodje legt. Daarnaast zet de ongediertebestrijder ook het
traditionele kleeflint in.
Corswarem betaalt op jaarbasis zo’n duizend
euro voor de vliegenbestrijding door MOB
Service. ‘Dat is op basis van drie behandelingen. Als ze door grote overlast vaker moeten komen, dan ligt de factuur aan het einde
van het jaar hoger’, aldus de veehouder, die
eind mei tevreden is dat er nog nauwelijks
vliegen te bekennen zijn. ‘Vliegenbestrijding
is een investering en geen kostenpost’, benadrukt hij.

Resistentie tegen insecticiden is een van de grootste
uitdagingen in de bestrijding van vliegen, geeft Van
Loo aan. ‘Wanneer een bepaald insecticide steeds
opnieuw gebruikt wordt waartegen een deel van de
populatie resistent is, zal de resistentieproblematiek
telkens groter worden, want vliegen geven de resistentie door aan hun nakomelingen.’
Om resistentie te voorkomen raden experts een combinatie van technieken aan en adviseren ze naast
chemische bestrijdingsmiddelen ook de inzet van
fysische bestrijdingsmiddelen. ‘En kies voor kortwerkende insecticiden, die lokken veel minder resistentie uit. Gebruik het middel ook niet vaker dan nodig’, vertelt Van Loo.
MOB Service houdt omwille van resistentie tegen
adulticide sterk vast aan zijn larvicidebehandeling.
‘In alle 32 jaar dat wij dat middel gebruiken, hebben
wij niet gemerkt dat er enige resistentie optrad bij de
larven’, vertelt Bollen. De ongediertebestrijder zet
ook mechanische bestrijdingsmiddelen in. Tegen een
kleeflint is nog nooit een vlieg resistent geworden. l
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