BestuurStichtingDorpsraad
Nieuwdorp
PrinsBernhardstraat
27
4455BA NIEUWDORP

Onskenmerk: oà rq8s6
Heinkenszand,

Uw kenmerk:
Uw briefvan:

| | srP.2oog

Ondenrverp: VliegenoverlastNieuwdorp

Geachtbestuur,
Injuni en juli ditjaar hebbenwij een aantalklachtenontvangen
van inwonersvan Nieuwdorp
overvliegenoverlast.
Naar aanleidingdaarvanhebbenwij het Kenniscentrum
(KAD)te Wageningen
Dierplagen
opdrachtgegevenonderzoek
te doennaarde overlastvanvliegenin en rondNieuwdorp.
Hetrapportvandit ondezoekis inmiddels
verschenen
en biedenwij u ter informatie
aan.
De aanbevelingen
uit het rapportzullenwij overnemen.
Zo verzoekenwij de provinciede
aanbeveling
ten aanzienvan de stortplaats
ter hartete nemenen wordende bewonersaan
de Havenweggeïnformeerdover mogelijkemaatregelen.Ook zullenwij nagaanof bij de
betrokkenagrarische
inrichtingen
er aanleiding
bestaatbij de milieuvergunning
cq *melding
een meldingsplicht
en/oflogboekalsvoorschrift
toe te voegen.
Verderwordenalleklagershieroverop de hoogtegebracht.
Wij vertrouwen
u hiermeevoldoende
te hebbengeïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeesteren
namenshen,

van Borsele,
Ordening
en Milieu,
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Wilt u bij de beantwoording
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Rapportonderzoek
(19 en 25 juni 2008)
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Opdracht
Dierplagen(KAD)te Wageningenin juni 2008
GemeenteBorseleheefthet Kenniscentrum
in en rond het dorp
verzocht onderzoekte doen naar de overlastvan (kamer)vliegen
in juli 2OO7.
Nieuwdorp.Eengelijkwaardigonderzoekheeftook plaatsgevonden
Tijdensde loop van het onderzoekin 2OO7is tijdenshet eersteonderzoekdoor de adviseur
dat het om diversesoórtenvliegenging.Determinatieweesuit dat
van het KAD vastgesteld
het merendeelskamervliegen(MuscadomesticaL.) betrof.
Locatiesbinnen de gemeentedie in 2008 gecontroleerdzijn
.
.
o
.
e
.
.
o

huisvuil(Delta)
Stortplaats
(Delta)aande Polenweg
Recyclingbedrijf
Landlust
Restaurant
Broodmalerij
VeehouderBlok aande Havenweg
en legbatterijFokke
Eierhandel
Sporwelden
Diversestratenwaaronderde tuinen aan de achterzijdevan de Havenweg,PrinsesMargrietstraat,PrinsesChristinastraafHeftenwegen Coudorp.

(17 juli 2008)
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Geschiedenis
overlast
In Nieuwdorp is nu ca. twee jaar overlastvan kamervliegen,
vooral binnen de bebouwde
kom, maar ook het restaurant(zuidelijk)gelegenaan de Landlustwegheeft aanmerkelijk
meer overlast van vliegen. Veel overlast en ktachten zijn er binÁengekomenin nlt
we e k e n dv a n 14 e n 1 5 j u n i 2 0 0 8 ,d e meestem eldingen
kwamenbinnenop 16 juni 200 8.

Bron:GoogleEaÉh

A : locatiewaar los mestis gestort

B
C
D
E

:
:
:
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eierhandel
veehouders
Delta recycling
(bínnenrodevak) Delta.
stortplaats

N.B.:De cirkelsgevenaande locatieswaar overlastis (níetalle locatiesstaanaangegeven).

(17 juli 200s)
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Bevindingen
Onderzoekdonderdag19 iuni 2008
In de ochtendmet de heer M. Celdof de situatieop dat momentdoorgenomenen op de
plattegrondde verspreidingvan de klachtenbekeken.Tijdenshet eersteonderzoekwas de
overlasten het aantalklachtenzo goed als niet aanwezigwaardooronderlingbeslotenis
weer.Wel is besloten
het onderzoekdeelsuit te stellenvanwegehet koele-en regenachtige
diverseplaatsenbinnende gemeentete gaanbezoekensamenmet de heerM. Geldofvan
de gemeenteBorseleen de heer R. de Nooijervan de ProvincieZeeland,daardeze afspraken
onderli ng warenvastgelegd
tegenoverde broodde broodmalerij,de compostering
Bezochtzijn o.a. de vuílstoftplaats,
malerij,en het recyclingbedrijfDelta aan de Polenweg.Tegende middagis er samenmet
Landlustbezochten zijn de directeomgevingen omliggende heerM. Geldofhet restaurant
bekeken.
de bedrijvenverder
ten westenvan Nieuwdorpgesprokenmet de heer R. Herwijnensamen
Op de stortplaats
met de herenCeldof en De Nooijer. Uit dit gesprekkwam naarvoren dat er ongeveer1/z
heeft plaatsgevonden
maandgeledeneen lossestortvan mesttegenoverde vuilstortplaats
over een lengtevan ca. 700 m, en ca. 300 m van het dorp af.
uitgevoerdop een dinsdagen vrijdagop de afvalverwerking
Er wordt een bestrijdingsactie
(toelatingsnummer
9701 N of
dit gebeurtmet Solfac-Vloeibaar
Noord-en Midden-Zeeland;
(toelatingsnummer
5274 N)
Emulsie
12888 N) met als werkzamestof cyfluthrinen Undeen
met de werkzamestofpropoxur.
gebruiktmag
staatniet vermelddat dit op stortplaatsen
N.B.: In de Cebruiksaanwijzing
worden(zie bijlage).
is met de heer Geldof afgesprokenom het onderzoekeen
Op de eersteonderzoeksdag
week laterverdervoort te zetten zodrahet weer verbeterdis en de temperatuur zal oplopen
zoalsvoorspelddoor het KNMI. Er zal dan wederomeen onderzoekplaatsvindenevenredig aan het eerstebezoek,om na te gaanof er vermeerderingplaatsvindtvan vliegen.
Ook zal er op dat momenteen bezoekgebrachtworden in de stratenen achterliggende
omgevingendaarwadroverlastis van kamervliegen.
en de locaties
waargenomen,
Tijdenshet eerstebezoekzíjn er relatiefweinig kamervliegen
op
de vuilstorten
waren
de
broodmalerij
zijn waargenomen
waarwel enigekamervliegen
plaats:
. Op de broodmalerijstond bijvoorbeeldeen grijze bak met rottendorganischmateriaal
warenkamerwaarinvliegenaanwezígwaren.Maarook binnenin de loodsc.q. losplaats
waar te nemenop de los gestortedeegvliegenen fruituliegen(familie Drosophilidae)
bakkerijen,maar ook vindt er
massa's,oud brood e.d., afkomstigvan broodfabrieken,
aanleveringplaatsvan afualchips.Deze productenworden vermalenen de plasticzakken e.d.wordenvan elkaargescheiden.
. Op de stortplaats,op het gedeeltedat afgedehwordt met scrap,op de dag van het eerste
Wel werdener enkelevliegenwaargenornen
waargenomen.
bezoekweinig kameruliegen
gedeelte,alle huisvuillag op het momentvan het bezoekonop het nog niet-afgedekte
afgedektwaardoorvliegenzeer zeker vrij spel krijgen zodrade weersomstandigheden
verbeteren(17 juli 2008)
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In restaurantLandlustwordt een bestrijdinguitgevoerddoor een ingehuurdeplaagdierbinnen behandeldtegende kamervliegen.
bestrijderdie het restaurant
Tijdenshet eerste
bezoekwaren hier weinig vliegenwaar te nemen.Er werd ook aangegeven
dat er op dit
moment minderoverlastwas maardat ca. 2 weken geledeneen ergereoverlastwas. Men
geeft ook duidelijk aan dat het als "restauranl"zeer vervelendis, als gastenhier komen
lunchenen/ofdinerenen men continude vliegenmoetwegslaanvan de tafel.Men maakt
in verbandmet het vliegenprobleem
zo goedals geengebruikmeervan het buitenterras.
verderworden onderzochtof hier
Bij het volgendebezoek zal er buitenomhet restaurant
duidelijke oorzakenliggen.
Aan de handvan de klachtenin hetweekendvan 14 en 15 juni 2008 zijn de overheersenopgezochtbij het KNMI (Vlissingen).
de windrichtingen
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In eersteinstantiewordt de stortplaatsaangewezenals
de veroorzakervan de vliegenproblemenbinnende dorpskern.Eenop*"rling daarbij
is wel dat de windrichtingin het
betreffendeweekend merendeelsuit de genoeÀdeoverheersende
ríchting is geweestop
zaterdaguit het westenen op zondaguit westnoordwest.
Uiteraardkunnener altijd windveranderingen
plaatsvinden.
Dit kanlus bÍjvoorbeeldook inhoudendat op die dagen
de
wind vanafde stortplaats
afstondrichtingNióuwdorp,en de wind veranderdevan
west
naar
westnoordwest
of westzuÍdwestzodat ei vliegenuuí d" stortplaats
^"ri1.,* dorp zijn mee
gevoerd.
Kamervliegen
kunnendoor de wind enkelekilometersmeegevoerd
worden en zo het dorp
en de dorpskernbinnenkomenen zich hier dan ook gaan
ophoudenop de warmereplaatsen binnen het dorp. Op de 2" dag van het onderzoef (25juni
200S)waren er op de stort_
plaatsop sommigeplaatsenmeerkamervliegen
aanwezigdán op 19 iuni n.r. 15 kamervliegen per m2ondanksde koeletemperatuu,
"À d" regen.
Onderzoekwoensdag25 juni 2008
op vervolgvan het bezoek.op19 juni 2008 volgenhíeronder
de bevindingenvan het be.
zoek' De temperatuurop.dezedag was gemidJeld"l3,6oc
met windkracht3 vanuit het
westen'op de plattegrondvan Níeuwdorpis het klachtenpatroon
van 2oo7uitgeze!zichtbaarwordt dat de verspreidingenigszinsanderslag dan nu.
wat opvalt, is dat de klachten
nu voor een groot deel komen vanuitde Havenw"g,Hu.t"nweg,prinses
Christinastraat
en
de PrinsesMargrietstraat.

KAD/20o8/030slJ
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Klachten
verloopNieuwdorp

^."""^"".C
"C ^-J
o3o' aS'- e*o
q'"

+s*.C."d-*'* d
-s""

".'".rrC -."" "S *s *s

fgjoo?.rodl

op de kaaft
Waarnemingenovereenkomstig
A.Op deze locatieis ca. 1yz-2maandengeledenlossemestgestort.
Hierzijn geensporen
goed
meer
te
vinden
van
kamervliegen,
of aanwijzingen
de mestis zo
als zeker na enige
tijd na het mestenomgeploegd.De grond is intussenvrij droogen er groeitnu maïsop.
B. Bij de eierhandelwarenop het momentvan het bezoekenkelevliegenwaar te nemen
(ca.3 m') maarniet in extrememate.Wat opviel is dat er bij de staldeelsvloeibaremest
lag in de mestput,met een directeverbindingmet de omgeving;deze mestputis open en
niet afgedekt,dit was in het jaar 2007eveneenshet geval.In dit mestzatendan ook veel
vliegenmaden.De eigenaargaf op dat moment aan dat deze mest gekeerdzou gaan
worden,echteris dit niet afdoendeom de madente doden.Adviesis dan ook om hier
middelte gebruiken,
zodatlarvenzich nietverderkunnenontwikke'
een madendodend
len, en de mestputgoedaf te dekken.Dit totdatdezestalgeheelverbouwdis.
ln de anderestallenvindt overdrukplaatsen warener op het momentvan ons bezoek
enkelevliegènaanwezig,maarniet Ín die matedat hettot overlastkan gevbnin Nieuwdorp.
C. Bij de veehouderwaren wel kamervliegen
aanwezigmaarniet andersdan een normaal
per m2).De aanwezige
2 kamervliegen
beeld(gemiddeld
vliegenveroorzaken
thansnog
geenoverlastbinnenhetdorp.
D. Bij het eerstebezoekbij het recyclingbedrijf
warener enkelevliegenaanwezig.

NA//B(17 juli 2008)
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E. Op de stortplaats
waren beduidendmeerkamervliegen
aanwezigdan bij het eerstebezoekop 19 juni 2008.
De wind kwam die dag overheersend
uit westzuidwest
met een gemiddeldewindsnelheidvan B,3 m/s. Het
huisvuil lag toen nog niet afgedekten er waren veel
vliegenop de stortplaats
aanwezigm.n. op natteen be.
schutteplaatsen.Het is dus niet ondenkbaardat kamervliegen meegevoerdworden richtingwestzuidwesten
zo hun weg verder vinden richting Nieuwdorp,waardoor dit wordt gemeldals (over)last.
Het is hier dus wel aan te radendit huishoudafual
dagelijksaf te dekken,zeer zekerin
de warmeremaanden.Hiermeewordt deelstegengaandat vliegen zich goed kunnen
ontwikkelen.Op de stortplaats
worden nu op een dinsdagen een vrijdageen bestrijding
uitgevoerdom de aanwezigevliegente doden.Echteris het raadzaamom de ontwikkelingenop deze stortplaats
beterin beeldte brengenmet name in de warmeremaanden.
Coed is het ook als de plaagdierbeheerser
begeleidwordt door een medewerkervan de
vuilstortplaatsomdat hij/zij als geen ander beter weten waar problemenzich kunnen
voordoen.

Overigewaarnemingen
. Tijdenshet tweede bezoekbij restaurantLandlustwas er zeerzeker een toenamewaar
te nemenvan kamervliegen
zowel in de warmeals in de koudekeuken.Eengroteretoe.
name binnen dit restaurant
was er zekervanaf 25 juni tot en met 29 juni; dit is bijgehoudendoor de eigenaarvan het restaurant.Op die dagenwas de wind afkomstig
vanuit westzuidwesten op 30 juni kwam de wind vanuit het westen.Dit kan mogelijk
als gevolghebbengehaddat er een groteretoenameis ontstaanvan vliegen,vermoedelijk afkomstigvan de stortplaats.Medio week 27 heeft de heer M. Geldof nog een
bezoekgebrachtaan de stortplaats
en gaf aan dat er meervliegenaanwezigwaren dan
voorheen.
. Bij de broodmalerijwaren er aan de buitenkantop de
lichtewandenmeervliegenwaarte nemen.De afualbak
met organischmateriaalmet hierin kamervliegen,
stond
nog steedsop dezelfde plaats.De bak stond eerder gereed om schoongemaakt
te worden, dit is echter niet
gebeurd.Advies is om de hygiënete verbeterenzodat
de ontwikkelingvan vliegen zo veel mogelijk wordt
tegengegaan.
Afualbakkendie open staangoed af (laten)
dekkenen de bakkenwanneerdeze leegzijn direct te
reinigen.

KAD/2008/0305/J
NA/VB(17 juli 2008)
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Bij het onderzoekom en rondomde sportveldenwaar veel overlastwas geconstateerd
in
het weekendvan 14 en 15 juni, was nu geenenkelevliegwaarte nemen.De omgeving
rondomde sportveldenwas netjesen schoon.
Bij de tuinen aan de achterzijdevan de Havenwegis geconstateerd
dat er door enkele
bewonersmestvan vooral paardenverzameldwordt tegende randvan hun perceel.Dit
kan mogelijkeen vliegenplaag
veroorzaken
bij de omliggendehuizen,zeerzekeralsde
mest nat wordt en daarnade temperatuurweer zal gaanoplopen. Ceadviseerdwordt
dan ook om deze mestaf te dekkenzodatvliegener geeneitjesin/op kunnenleggen,
Tevenshet advíesom de mest tijdig aÍ te (laten)voerenof te verwerkenin de grond.
Mest dient overigensaltíjd op betonnenplatente liggen.ls dit niet het gevaldan kan een
gemeenteeisendeze mestte latenverwijderenof op een goedemanierop te slaan.

Bij de overígestratenzijn geenverdereproblemenof ontwikkelingsbronnen
van vliegen
aangetroffen.
Eenbewoonsteraan de Coudorpverteldedat zij momenteelgeen lasthad
van vliegen,maardat de overlastwel ergerís geweest.
Aan Schippersweg
1 lag nog een deel niet-afgevoerde
mest,ondanksdat dit verwijderd
zou ziin. Echterziin er vanwegede koele temperatuurtijdens het onderzoekniet veel
vliegenaanwezíg.Ook hier geldtdat er bij goedeomstandigheden
vliegenzich kunnen
gaan ontwikkelen.Het is daaromraadzaamalleste verwijderenen deze open plaatste
latenreinigen.

(17juli 200s)
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Conclusie
zijn een fundamentele
stapin een vliegenen sanitairevoorzieningen
Goedehygiënische
producten
waarop vliegen hun eieren
Materialenen organische
overlastmanagement.
Aangezien
vernietigd
worden.
de cyclusvan de
verwijderd
enloÍ
moeten
leggen
kunnen
kort kan zijn, is het van essentieelbelang
kamervlieg,onder gunstigeomstandigheden,
per week van de vloerenverwijderd
minimaal
2
maal
dat mest in de warme maanden
wordt. Hiermeewordt een voedingbodemweggenomen.
goed schoon
Het is belangrijkdat de bewonersbinnen Nieuwdorp de afualcontainers
houdenen niet open laten staan,het dekselvan de afualbakdient dus goed te sluÍten.
Nat organischafualdient op een goedemanierte wordenafgevoerd,dus in een gesloten
afualbakof zakdie niet lekt.
ten opzichtevan de woningenin Nieuwdorpis het
Geziende liggingvan de stortplaats
in het weekendvan 14 en 15 juni jl. met de wind vagoed mogelijkdat kamervliegen
zijn meegevoerden zich zo op de windstille
riërendvan het westennaarwestnoordwest
en warmeplekkenrond de woningenzijn gaanophouden.
Het is daaromaan te raden om na enkeleuren na een bestrijdingeen controle uit te
(laten)voerenof de bestrijdinghet juisteeffectheeftgehad.Als er een bestrijdingplaats
te latenbegeleidendoor een medewerkervan Delta,
vindt, adviserenwij de bestrijder(s)
daar hij/zij weet waar de problemenzich voor doen. Het onafgedekte,in gebruik ge'
nomengedeeltevoor huisvuil,dient goedafgedektte worden met een laaganorganische
tot een laagvan 15 cm dik om ontwikkelingenvan vliegenterugte dringen.
afualstoffen
Na het lossenvan nieuw huisvuildient dit op dezelfdedag nog afgedektte worden zodat meeuwenen anderevogelsniet allesuit elkaarkunnentrekkenzodatvliegenzich op
kunnen ophouden en zich vermeerde aanwezigerottendeorganischeafualrestanten
het
zomermaanden
essentieeldat het vliegenprobleem
c.q.
de
het
voorjaar
is
deren.In
maar
in beeldwordt gebracht.Dit kan door de gemeenteof door de plaagdierbestrijder,
gedaan
worden.
kan ook door het KAD
voor
is een zeer aantrekkelijkeontwikkelingsplaats
de
eierhandel
kippen
bij
Mest van
Celet op het relatiefgroteaantalvliegenlaruenin de open mestputmet
kamervliegen.
een probleemvoor de omopen verbinding,kan al bij een geringevliegenontwikkeling
buitende stallenis niet aangetroffen.
gevingontstaan.Eenontwikkelingsbron
Bij de bezochteveehouderzijn eveneensenkelevliegenwaargenomenzoalseerdergedat er
noemdin dit rapport.Dit geeftniet directaanleidingtot overlastmaardesondanks
zich hier wel vliegen ophouden,dient er ook bij de veehoudersrondom Nieuwdorp
genomente worden om de vliegenoverlast
inzichtelijkte maken en, wanmaatregelen
dringen.
terug
te
neernodig,
dienen
mestvan bijvoorbeeldpaardenin tuinenen op open (opslag)plaatsen
Opgeslagen
(bijv.
een laagzand met een laag
te wordenafgedektmet een hiervoorgeschiktproduct
plaatsvindt door
voorkomen
wordt
dat
er
ontwikkeling
Hiermee
van 10-15cm dikte.
ls de mesthoopte grootdan dient men dit af te
en anderevliegensoorten.
kamervliegen
te worden.Zoalseerder
voerenof dienenbewonersof veehoude(s)hieropgeattendeerd
te worden op een betonnenondergrond
in het rapportvermelddient mestopgeslagen
dit ter voorkomingvan problemenin de directeomgeving(geur,bodemverontreiniging
van het oppervlaktewater).
en verontreiniging

N/VVB(17 juli 2008)
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Aanbevelingen
te voorkomenbij bijvoorbeeld(pluimF
o Om de opbouw van een kamervliegenpopulatie
moet men tijdig beginnenmet de bestrijdingvan vliegenen maden.De
veehouders,
voorkeurvoor de te volgen methodiekgaat uit naar het afsluitenvan een bestrijdingsBij de toepassingvan biobestrijdingsbedrijf.
contractmet een daarvoorgespecialiseerd
op het eigen bedrijf is het erg belangrijkhet etiket goedte
ciden (bestrijdingsmiddelen)
juist op te volgen.
en de Cebruiksaanwijzing
lezenen het WettelijkGebruiksvoorschrift
van de middelenen de veiligheidsaanbevelingen
zijn de plaatsvan toepassing
Daarnaast
van grootbelang.
kunnenworden opgenomenen
strengeremaatregelen
r Nagaanof in de milieuvergunning
en daar:bijeen meldplichtvan (pluim)vee'
afgedwongenm.b.t. bestrijdingsmaatregelen
houdersaan de gemeenteop te nemenwanneerstallenleegkomenen de mestzal worplaatsvindenop de aanwezigheid
den afgevoerd.Op dat moment kan mestonderzoek
in de ontwikkelingvan vliegen.Aandit kan meerinzichtverschaffen
vanvliegenmaden,
met
en de (pluim)veehouders
de
stortplaats
door
logboek
van
een
leggenen bijhouden
betrekkingtot de vl iegenbestrijding.
. In de warmeremaandeneen goed inzicht krijgen betreffendeaanwezigevliegenop de
Met name nagaanof er een toenameplaatsvindt of niet, dit allesdient goed
stortplaats.
geregistreerd
te worden;dit kan bijvoorbeeldmet behulpvan vliegenvallenop de stortplaats.Hierdoorwordt het mogelijkom vroeg in het jaar te signalerenof er al vliegen
aanwezigzijn, en kan er tijdig actiewordenondernomen.
Het logboekzou de voleendegeqevensmoetenbevatten:
- datumbehandeling
(perstal)
- soortbehandeling(perstal)
- biociden(chemische
merk,leverancier,werkzamestoí hoeveelbestrijdingsmiddelen):
heidmiddel)
- sluipwespen(pakbonnen,hoeveelheden)
- vliegenlampen(soort,schema)
- bewijsvan aankoopmiddelen(bij toepassing
op eigenbedrijf)
- productinformatie
gebruiktebiociden
- plattegrondstallen(m.b.t.lokaasplaatsen)
- resultaatof indruk m.b.t.aantalvliegenop datumbehandeling(en daarnaper stal)
- signalering
kleefstripsen/oÍvangzakken(vangstregistravan vliegenmet vliegenlampen,
tie)
- vee en pluimveebedrijven
contractlatenafsluitenmet een bestrijdingsbedrijf
- bestrijdi ngsbedrijf (prestatie-)afspraken
laten makenmet opdrachtgever
- bestrijdingsbedrijf
logboekbij latenhouden
- klagerseen logboekbij latenhoudenmet bevindingen(aantalvliegen,data,etc.).
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Bestrijdingsmiddelen
Bestriidi ne stortplaats
Voor een bestrijdingkan uitsluitendeen middelworden ingezetmet als werkzamestof cyfluthrin.
ln stallensmeermiddelenop basisvan azamethifos.propetamfos,methomyl oÍ imidacloprid
op rustplaatsen
Dezemiddelenkunnenworden aangebracht
of -plankjesdie verspreidover
de stal moetenworden opgehangen.Ook zijn er middelendie kunnenworden gestrooid.
Dezemiddelenwerkenals lokaas.De werkingsduuris ongeveer4 tot 6 weken.
Mestniddelen op basisvan diflubenzuron of cyromazin
plaatsvÍndenom de in de mestaanNaastspuitenof smerenmoet altijd mestbehandeling
wezige madente doden. Toepassingvan deze middelendoor spuiten of strooien.Deze
op versemest.De werkingsduuris 14
middelenmoetenbijvoorkeurworden aangebracht
tot 40 dagen(zie etiket)dus moetendeze middelenom de 2-6 weken worden aangebracht
te bereiken.
om het gewensteresultaat
op basisvancyfJuthrin azamethiofos
of permethrin
Spuitmiddelen
grove
druppel verspotenop plaatsenwaar
Deze middelenworden onder lage druk met
vliegen vaak rustenzoals op muren, plafonden lampen.Ook hier geldt dat regelmatig
wisselenvan werkzamestof is aante bevelenin verbandmogelijkeresistentie.De werkingsduur is sterkafhankelijkvan: de werkzamestoí de ondergrondwaarop het middel wordt
en de matevan stofuorming.Dezespuitmiddelenwerkenvoor vliegenca. 6 to
aangebracht
12 wekenen werken.alscontactgif.
Vernevelmi ddeIen op basisvan py rethri ne
Dit zijn kortwerkendemiddelenvoor vliegendeinsecten,die met een koudvernevelaar
of
in de ruimte worden gebracht.Voer- en drinkbakkenmoetenworden verwarmvernevelaar
wijderdof afgedekt.Dezemiddelennietvakerdan 1 keerper 2 wekentoepassen.
Bioloerschebestriidinemet roofuliegenof sluipwespen
In stallenkunnentegenwoordigook roofuliegenof sluipwespeningezetworden om vliegen
te bestrijden.
bestflldrnemet elehrischevlieeenlampen
Mechanische
wordt opgegevenin vierkantemetersen varieertvan 100 tot 400 m2 per
Het vangstbereik
lamp.
Vangmi ddeIen zoalsvl iegenvalIen (vangzakken),kleefstrips.
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Aandachtspuntenbij de bestriiding
- Eengoedebestrijdingbegintmet een goedehygiëne.Bestrijdenin een vuile stalheeftveel
mindereffectdan in een schonesta[.
- Saneerzoveelmogelijkde ontwikkelingsplaatsen
op het bedrijf.
(maart).
- Begintijdig in het seizoenmet vliegenbestrijding
- Cebruiknaastmadendodende
en strooi-en/ofsmeermiddelen
middelenook spuitmiddelen
in stallen.
- Paseen smeermiddeltoe zodravliegenwordengesignaleerd
in de stal.
- Probeerde cycluste doorbreken.
- Cebruik niet steedsdezelfdewerkzamestof. De werkzamestoffenvan biociden(chemische
te voorkomen.
moetenregelmatigwordengewisseldom resistentie
bestrijdingsmiddelen)
- Gebruikalleenbij zeerernstigeoverlastnevelmiddelen.
- Leesaltijd voor het gebruikgoedhet etiketvan de biocide(bestrijdingsmiddel).
- Houd u aan het WettelijkGebruiksvoorschrift
en de Gebruiksaanwijzing.
- Schakelop tijd professionele
af met een vakbekwaam
hulp in of sluit een overeenkomst
bestrijdingsbedrijf.
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Vl iegenbestrijding
algemeen
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Ontwikkeling
(MuscadomesticaL.) en kleinekamervliegen(FanniacanicularisL.) ontwikKamervliegen
kelenzich in dierlijke uitwerpselenen in rottendmateriaal,zoalsvoerresten.De totaleontwikkelingvan ei tot volwassenvlieg duurt bij een temperatuurvan 35oC ongeveer10
dagen.De gemiddelde
ontwikkelingduurtafhankelijk
van de temperatuur
1 tot 3 weken.
Mestopslag
ln pluimveestallen
waar droge mest wordt opgeslagenis het belangrijkdat het drogestofgehaltevan de mestboven de 45% ligt. In natteremest kunnenvliegenzich goed ontwikkelen.ln echtvloeíbaredrijfmestontwikkelenkamervliegen
zich niet. Het is dus zaakom
een hoog drogestofgehalte
van de mestte bevorderendoor te zorgenvoor goedeventilatie
en het lekkenvan drinkwatersystemen
en het morsenvan waterte voorkomen.
Bestriiding
Om de opbouwvan een vliegenpopulatie
te voorkomenin stallen,moet men tijdig beginnen
met de bestrijdingvan vliegen. Er zijn smeermiddelen,
mestmiddelen,
spuitmiddelen,
strooimiddelen
en vernevelmiddelen
toegelaten
voor de bestrijdíng
van vliegen.
Opmerking
Bij navraagbij de StichtingSKALis geblekendat met betrekkingtot de chemischebestrijding van vliegenin de staler geenbeperkingen
bestaan.
Bij de toepassing
van biocidenop het eigenbedrijf is het van groot belanghet etiketgoed
te lezenen het WettelijkCebruiksvoorschrift
en de Cebruiksaanwijzing
op te volgen.Daarnaastzijn de plaatsvan toepassing
en de veiligheidsaanbevelingen
van groot belang.
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