Vliegen bestrijden op agrarische
bedrijven
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ONTWIKKELING
In de intensieve veehouderij kunnen vliegen zich ontwikkelen tot een plaag. Deze plaag treft zowel de bedrijven
waar zij zich ontwikkelen, als de omgeving van deze bedrijven. Naast dat ze hinder veroorzaken en alles bevuilen met
uitwerpselen en vochtdruppels, kunnen vliegen ziektekiemen overbrengen op mens en dier. In de agrarische
sector hebben we meestal te maken met de kamervlieg, de
kleine kamervlieg en vleesvliegen. Daarnaast kunnen we
nog stal- en roofvliegen tegenkomen. De eerste 2 soorten
ontwikkelen zich in organisch rottend materiaal, zoals
voedselresten en mest. De vleesvlieg ontwikkelt zich in
rottend vlees zoals dat van dode dieren. Kleinere soorten,
zoals Spaeroceridae, Phoridae en Sciaridae geven in het algemeen alleen overlast in en om de stallen. We behandelen
hier de bestrijding van de gewone kamervlieg (huisvlieg)
en de kleine kamervlieg.

DE KAMERVLIEG (MUSCA DOMESTICA L.)
Een volwassen kamervlieg is ongeveer 7 tot 8 mm groot.
De larve of made is ca. 10 mm, pootloos en wit. Vliegen
hebben een volkomen gedaanteverwisseling (ei-larvepop-imago). De pop lijkt op een tonnetje en is bruin.
Een kamervlieg zet 600 tot 2000 eitjes af in series van 100
tot 150 stuks. De ontwikkeling van ei tot kamervlieg
beslaat, afhankelijk van de temperatuur, 1 tot 3 weken.
In de veehouderij ontwikkelt deze soort zich meestal in de
vochtige bovenlaag van vaste mest.

middelen, strooimiddelen, spuitmiddelen en vernevelingsmiddelen. Bij de toepassing van (chemische) bestrijdingsmiddelen is het erg belangrijk het etiket goed te lezen
en het Wettelijk Gebruiksvoorschrift en de Gebruiksaanwijzing op te volgen. Daarnaast zijn de plaats van toepassing en de veiligheidsaanbevelingen van groot belang.

MECHANISCHE BESTRIJDING
- Elektrische vliegenlampen zi jn uitgerust met UV-A lampen die vliegen aantrekken. Achter deze lampen is een
elektrocutierooster of een lijmplaat aangebracht. Het
vangbereik is afhankelijk van het type en varieert van ca.
50 tot 500 m 2 • De aa ntrekkingskracht van een vliegenlamp kan nog worden verhoogd door een vliegenlokstof
toe te passen.
- De vliegenvangzak of vangpot is gevuld met een lokstof
voor vliegen. Door de taps toelopende ingang kunnen
vliegen niet meer ontsnappen. Deze vangmiddelen vangen diverse soorten vliegen, zoals de kamervlieg, vleesvliegen en stalvlieg.
- Daarnaast zijn er vangsystemen in de vorm van kleefstrips. Vliegen blijven plakken op de lijm van linten,
strips, torens, staven, platen of flappen. Deze lijmsystemen geven ook een goede indicatie van het aantal aanwezige vliegen. Hierop kan worden gereageerd met
bestrijdingsmaatregelen.
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DE KLEINE KAMERVLIEG
(FANNIA CAN/CULAR/5 L.)
Deze soort is kleiner dan de kamervlieg, ca. 5 tot 7 mm, en
slanker dan de kamervlieg. De larve is ongeveer 8 mm,
pootloos, donkerbruin met doornvormige uitsteeksels.
De pop is bruin, tonvormig met stekels. De ontwikkeling
duurt 2 tot 6 weken. De kleine kamervlieg ontwikkelt zich
bij voorkeur in wat vochtiger en dunnere mest.
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In pluimveestallen waar vaste mest wordt opgeslagen is het
belangrijk dat het drogestofgehalte van de mest boven de
45% ligt. In vochtige mest kunnen vliegen zich goed ontwikkelen. In echt vloeibare drijfmest ontwikkelen kamervliegen zich niet. Het is dus zaak om een hoog drogestofgehalte van de mest te verkrijgen door te zorgen voor een
goede ventilatie, en door te voorkomen dat drinkwatersystemen lekken en water wordt gemorst. In drijfmestkelders moeten plaatsen met vaste, vochtige mest worden
tegengegaan door regelmatig water toe te voegen en de
mest regelmatig te mengen.
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BESTRIJDING
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Om de opbouw van een vliegenpopulatie te voorkomen,
moeten we tijdig maatregelen nemen. Deze maatregelen
kunnen bestaan uit de toepassing van elektrische vliegenvangers, kleefstrips, vangzakken, biologische bestrijding of
chemische bestrijding. De chemische middelen kunnen
we onderverdelen in toepassingwijze, zoals smeer-

CHEMISCHE BESTRIJDING
- Middelen tegen vliegenlarven in mest op basis van cyromazin en diflubenzuron. Naast spuit- en smeermiddelen
moet mestbehandeling plaatsvinden om de in de mest
aanwezige maden te doden. De madenmiddelen worden
over de mest verspreid door ze te verspuiten of uit te
strooien op de bovenste, verse mestlaag. Afhankelijk van
het middel moet de behandeling worden herhaald na
2 tot 6 weken (zie etiket). Dit heeft te maken met de
constante aanvoer van verse mest die aantrekkelijk is
voor de ontwikkeling van vliegen.
- Smeer-, spuit-, strooimiddelen tegen vliegen op basis
van azamethifos, imidachloprid, methomyl of spinosad.
Deze middelen zijn voorzien van een lokstof op basis
van suiker, terwijl soms ook nog een seksferomoon is
toegevoegd. De smeer- en spuitmiddelen worden aangelengd met water en op het oppervlak aangebracht, bij
voorkeur op plankjes die verspreid door de stal worden
opgehangen. Enkele middelen kunnen ook in bakjes
worden uitgezet of worden uitgestrooid. De middelen
werken als maag- en contactgif. De werkingsduur
bedraagt ongeveer 4 tot 8 weken.
- Spuitmiddelen op basis van cyfluthrin of permethrin.
Het middel verspuiten onder lage druk met grove druppel op plaatsen waar vliegen vaak rusten, zoals op
muren, vensterbanken, rondom ramen, plafond en lampen. De werkingsduur is afhankelijk van de werkzame
stof, de ondergrond waarop het middel wordt aangebracht en de mate van stofvorming in de stal. Deze spuitmiddelen werken voor vliegen ongeveer 6 tot 12 weken
en functioneren als contactgif.
- Middelen voor ruimtebehandeling op basis van pyrethrinen en dichloorvos. Dit zijn kortwerkende middelen
tegen vliegende insecten. Ze moeten met een koud- of
warmtevernevelaar in de ruimte worden verneveld.
Mensen en huisdieren mogen tijdens en geruime tijd
(12 uur) na de behandeling niet in de behandelde ruimte
verblijven. Voer- en drinkbakken moeten worden verwijderd of afgedekt met folie. Dichloorvos zit in een
aerosol en mag -net als pyrethrine- alleen worden toegepast in lege stallen. Deze middelen niet vaker dan
1 keer per 2 weken toepassen.

AANBEVELINGEN
-

Een effectieve preventie begint met een goede hygiëne in de stal len .
Bestrijden in een vuile stal heeft veel minder effect dan in een schone stal.
Saneer zoveel mogelijk de ontwikkelingsplaatsen op het bedrijf.
Zorg voor tijdige signalering met kleefstrips en/of vliegenlampen met lijmplaten .
Begin vroeg in het seizoen met vliegenbestrijding (februari, maart).
Gebruik naast vliegenlarvendodende middelen ook spuit-, strooi- of smeermiddelen.
Pas een smeermiddel toe zodra vliegen worden gesignaleerd.
Zorg dat het vee en pluimvee niet in aanraking komen met chemische bestrijdingsmiddelen.
Biologische bestrijding en chemische bestrijding gaan niet samen .
Probeer de cyclus (ei-larve-pop-vlieg) te doorbreken.
Gebruik, om resistentie te voorkomen, niet steeds dezelfde werkzame stof.
Gebruik alleen bij zeer ernstige overlast nevelmiddelen .
Lees altijd vóór het gebruik goed het etiket van het bestrijdingsmiddel.
- Houdt u aan het Wettelijk Gebruiksvoorschrift, de Gebruiksaanwijzing en de Veiligheidsaanbevelingen.
Voor een agrarisch bedrijf geldt: schakel op tijd professionele hulp in of sluit een overeenkomst met een vakbekwaam
bestrijdingsbedrijf.
Maak een behandelingsplan.
Registreer de uitgevoerde bestrijdingswerkzaamheden in een logboek en noteer: datum behandeling, gebruikt middel,
hoeveelheid middel en andere belangrijke zaken.
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