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Stalvliegen, dazen, zomerwrang-
vliegen en knutten. Veehouders 
en runderen kunnen ze missen 
als kiespijn. Met de oplopende 
temperaturen kun je maar beter op 
tijd in actie komen om een plaag te 
voorkomen.

ACHTERGROND

‘Twee vliegen kunnen zich ont-
zettend snel vermenigvuldigen. 
Binnen een maand hebben ze vijf-
honderd nakomelingen en na vijf 
maanden heb je een zwerm van 1 
miljoen vliegen’, stelt Gerrit Hegen. 
Hij werkte dertig jaar als dierenarts 
en heeft een eigen bedrijf onder de 
naam De Boerenveearts.

Vliegen op het erf irriteren niet 
alleen de veehouder en zijn gezin, 
maar ook hun runderen. Ze zorgen 
voor onrust in de stal en tijdens 
het melken. Daarbij kunnen ze ook 
infectieziekten overbrengen. Zo 
moet de gemeen stekende stalvlieg 
het hebben van bloed. Bevinden 
zich in het bloed van de gastheer 
(bijvoorbeeld een koe) ziektever-
wekkers, dan kan de vlieg deze ver-
spreiden naar andere runderen. 

En de zomerwrangvlieg ver-
spreidt de bacterie die zomerwrang 
veroorzaakt (Trueperella pyoge-
nes). Ook staphylococcus aureus, 
besmettelijke oogontstekingen 
(houw), Schmallenberg en blauw-
tong kunnen worden overgebracht 
door vliegen en muggen.

Verder leidt vliegenoverlast tot 
productieverliezen. Hegen: ‘Als 
koeien door vliegenoverlast 1 tot 4 

kilo droge stof minder opnemen, 
dan kom je qua pensgezondheid in 
de gevarenzone. Je dieren hebben te 
weinig tijd om voldoende ruwvoer 
op te nemen en dat leidt tot minder 
liters melk. Bij jongvee kan vliegen-
overlast leiden tot groeivertraging.’

Wil je deze zomer een vliegen-
plaag voorkomen, dan is schoon 
werken een must. ‘Het gaat om hygi-
ene, hygiëne en hygiëne’, beklem-
toont Hegen. ‘Vliegen leggen hun 

eitjes op warme, vochtige plekken 
in de stal en op het erf. Pak die plek-
ken dus aan, vooral bij de kalveraf-
deling wordt dit nog wel eens verge-
ten. Verder adviseer ik om de dieren 
te behandelen met een pour-on of 
oorflappen tegen vliegen.’

ROOFVLIEGEN
Een andere manier is om vliegen 

biologisch te bestrijden. Daar weet 
Maroesjka de Best-van Baarle, mar-
ketingmanager bij Rentokil, alles 
van. ‘Bij biologische vliegenbestrij-
ding zet je de natuurlijke vijanden 
van de vlieg in. Denk aan roofvlie-
gen, sluipwespen en roofmijten. 
Deze parasiteren op de vliegen in 
diverse stadia van de ontwikkeling, 
nog voordat ze uitgroeien tot een 
volwassen exemplaar.’

De vliegen in de stal zijn vaak 
maar een topje van de ijsberg, want 
onderin de mestkelder wemelt het 

van de eitjes, larven en poppen. ‘Als 
je de vliegen in deze fasen, nog voor 
de start van het vliegenseizoen, 
aanpakt met hun natuurlijke vijan-
den, voorkom je dat de overlast in 
de zomer hoog wordt.’

Afhankelijk van het type stal, 
vee en mest adviseert Rentokil haar 
melkveehouders, dat zijn er hon-
derden, hoe de natuurlijke vijanden 
in te zetten zijn. Roofvliegen heb-
ben een lichte voorkeur voor drijf-
mestkelders. Ze zijn lichtschuw en 
ontwikkelen zich goed dicht bij de 
vliegen waarvan ze leven. Na zes tot 
acht weken is de roofvliegpopulatie 

zo groot, dat nog maar weinig vlie-
gen het volwassen stadium berei-
ken.

Roofmijten en sluipwespen zijn 
goed inzetbaar bij jongvee, langs de 
rand van de stal en onder stro. 

Rentokil levert elke vier tot zes 
weken een aantal kokers met insec-
ten. ‘De veehouder zet deze uit, dit 
is met een half uurtje gedaan.’

Rutger en Christianne Hennip-
man doen sinds een jaar aan bio-
logische vliegenbestrijding op hun 
biologische melkveebedrijf in West-
broek. Elke zes weken ontvangen ze 
van Agro Pest Control drie tot vier 
kokers met duizenden larven van 
roofvliegen en sluipwespen.

‘Het bevalt ons goed. We hebben 
80 tot 90 procent minder vliegen. 
Vooral de rattestaartlarven van de 
blinde bij zien we minder. We heb-
ben nog maar 5 procent van wat we 
eerst hadden.’

‘Stel aanpak vliegenbestrijding niet uit’
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‘We hebben nog maar 
5 procent van wat 
we eerst hadden’

• Bij Agro Pest Control kost een koker 
roofvliegen 16,50 euro;

• In het eerste jaar ontvangt de melkvee-
houder per stal zes behandelingen;

• Na zes tot zeven weken is het vliegen-
probleem onder controle;

• Vanaf het tweede jaar en daaropvol-
gende jaren wordt volstaan met vier 
behandelingen per stal per jaar.

Voorbeeld: Een boer wil roofvliegen aan-
schaffen voor een staloppervlak van 880 
vierkante meter. Hij heeft dan elf kokers 
per behandeling nodig. Dat kost hem 
181,50 euro. In het eerste jaar heeft hij 
zes behandelingen nodig van 181,50 
euro. Dit kost hem 1.089 euro. In het 
tweede jaar zijn vier behandelingen 
nodig. Dit kost hem dan 726 euro.

Wat kost biologische vliegenbestrijding?
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Bij het bestrijden van vliegen 
mogen melkveehouders gebruik-
maken van bepaalde biologische 
en chemische insecticiden. Maar 
welke stoffen zijn dat en hoe scha-
delijk zijn ze eigenlijk? Guillaume 
Counotte, veterinair toxicoloog bij 
Gezondheidsdienst voor Dieren 
(GD), geeft uitleg.

INTERVIEW

Wat zijn uw tips om vliegen te bestrij-
den?
Dat zijn de standaardzaken. Zorg 
voor een schone stal en opgeruimd 
erf. Vermijd natte plekken langs 
drinkbakken en dek een mestopslag 
af. Vliegen gaan op vochtige, don-

kere plekken zitten. Ook een goede 
ventilatie helpt, want vliegen heb-
ben een hekel aan wind. Maar dit 
is allemaal makkelijker gezegd dan 
gedaan. Vliegenoverlast is gewoon 
een lastig probleem.’

En als goede hygiëne niet helpt?
‘Dan kun je gaan bestrijden met 
insecticide, bijvoorbeeld met een 
rugspuit of een vernevelingssysteem 
in de stal. Daarvoor wordt vaak 
het natuurlijke middel pyrethrum 
gebruikt. Dit is toegelaten door het 
Ctgb, het College voor de toelating 
van gewasbeschermingsmiddelen 
en biociden.’

Wat is pyrethrum?
‘Pyrethrum wordt bereid uit de 
bloemen van bepaalde chrysanten, 

ze worden onder andere in Kenia 
geteeld. Dit natuurlijke pyrethrum 
is ook toegelaten voor biologische 
veehouderij, volgens de EU natuur-
lijke plantenextracten. Ook zijn er 
middelen die gebaseerd zijn op het 
natuurlijke pyrethrum maar waar 
andere stoffen, zoals piperonylbu-
toxide, aan toe zijn gevoegd om de 
werking te verlengen.’ 

Welke stoffen zijn er nog meer tegen 
vliegen?
‘Ook de werkzame, synthetische 
stoffen deltametrin en permethrin 
zijn toegelaten. Ze lijken op het 
natuurlijke pyrethrum, maar heb-
ben een langere werking en kunnen 
ook schadelijker zijn. De middelen 
met deltametrin worden vaak in de 
stal gespoten. Vaak mogen dan geen 

dieren en mensen aanwezig zijn. 
Let daarom op de gebruiksaanwij-
zing. Permethrin is voor zoogdieren 
niet erg gevaarlijk, maar in proeven 
bleek dat langdurig gebruik bij mui-
zen tot longtumoren kan leiden.’

Er zijn zorgen om het gebruik van 
insecticide. Wat vindt u daarvan?
‘Die zorgen kan ik me voorstellen. 
Want stoffen zoals het natuurlijke 
pyrethrum en synthetische pyre-
thrinen zijn ontzettend schadelijk 
voor insecten zoals waterkevers en 
watervlooien. Ze sterven af en dat 
kan op langere termijn consequen-
ties hebben voor vissen, die leven 
van deze waterorganismen. Zeker 
de synthetische stoffen zijn schade-
lijk, want die werken langer en kun-
nen ook schadelijk zijn voor vissen.’

‘Sommige middelen zijn schadelijk voor watervlooien’

Pyrethrum is een natuurlijk 
middel tegen vliegen. Deze 
insecticide wordt bereid uit 
de bloemen van bepaalde 
chrysanten.
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