
In de lente zijn er nog relatief weinig vliegen, maar zodra de temperatuur stijgt 
komen er snel meer bij. Vliegen vermeerderen zich bij temperaturen boven 12ºC. 
Wanneer er geen actie wordt ondernomen tegen vliegen, kan de vliegenpopulatie 
na een maand een hinderlijke omvang bereiken en overlast en onrust veroorzaken. 
Zonder bestrijding neemt het aantal vliegen na de lente snel toe en bereikt het een 
maximum van juni tot november. 

Vliegen kunnen naast ziektekiemen, bacteriën en virussen ook zoönosen (ziekten 
die overgaan van dier op mens) verspreiden. Daarnaast zorgen deze vervelende 
zoemers en prikkers voor een verminderd dierenwelzijn van uw koppel en kunnen  
ze ook productieverliezen veroorzaken. Voorkom dan ook vliegenoverlast met  
de volgende tips.

Hygiënetips ter voorkoming van vliegenoverlast
Verwijder zoveel mogelijk broedplaatsen!

•  Houd centrale gangen, ruimten en de omgeving van silo’s schoon en droog.

•  Reinig regelmatig alle schrobputjes.

•  Zorg dat deuren en ingangen goed afgesloten zijn (gebruik horren of rubberflappen 
bij deuren en uitloopopeningen om vliegen buiten de stal te houden).

•  Voorkom vorming van (tuin)afvalhopen.

•  Sla afval op in afgesloten containers.

•  Voer kadavers snel af.

•  Houd uw koppel in goede gezondheid. 

• Draai mest regelmatig af en verwijder harde mestkoeken.

•  Dek mesthopen af met folie en zorg dat mestcontainers dicht zijn.

•  Vul loze ruimtes in de stal op met cement, zodat daar geen mestresten  
in achter kunnen blijven.

•  Ruim gemorst voer zo snel mogelijk op of gebruik een voersysteem  
waar weinig gemorst kan worden.

• Repareer lekkende waternippels direct.

•  Er wel 100 soorten vliegen bestaan? Dat daarbij de huisvlieg en de stalvlieg het 
meeste voorkomen en dat stalvliegen hun gastheren bijten en bloed zuigen?

•  Dat vliegen mogelijk ook betrokken zijn bij de overdracht van het Aviaire 
Influenzavirus, maar ook Salmonella, Vlekziekte, campylobacter en  
E. coli kunnen overbrengen?

•  Afhankelijk van het seizoen, 2 vliegen zich binnen één maand voortplanten tot een 
populatie van 200 vliegen? Dat betekent 1 miljoen vliegen binnen 4 maanden.

•  Vliegen boven de 17ºC beginnen met vliegen en boven de 30ºC  
de vliegactiviteit weer afneemt?

•  Vliegen niet houden van luchtverplaatsingen?

•  Vliegen per dag wel 20 km kunnen afleggen en zo dus gemakkelijk infecties  
kunnen overbrengen naar uw bedrijf of buurtbedrijven?

•  Zwaluwen zeer goede vliegenvangers zijn en één zwaluwkuiken wel  
150.000 insecten (waaronder vliegen) nodig heeft om groot te worden?  
En dat het zorgen voor nestelmogelijkheden in de naaste omgeving van  
een boerderij een bijdrage kan leveren aan de controle hiervan?

•  U eenvoudig en goedkoop zelf petflessen kunt recyclen tot effectieve vliegenvangers?

Geen vlieg kwaad, of toch wel?

www.my-msd-animal-health.nl/pluimvee

Lees voor meer vliegenbestrijdingstips ook 
de factsheet kadavermanagement.

Van petfles tot vliegenvanger... 


