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Geacht bestuur ,

In juni en juli dit jaar hebben wij een aantal klachten ontvangen van inwoners van Nieuwdorp
over vliegenoverlast.
Naar aanleiding daarvan hebben wij het Kenniscentrum Dierplagen (KAD) te Wageningen
opdracht gegeven onderzoek te doen naar de overlast van vliegen in en rond Nieuwdorp.

Het rapport van dit ondezoek is inmiddels verschenen en bieden wij u ter informatie aan.

De aanbevelingen uit het rapport zullen wij overnemen. Zo verzoeken wij de provincie de
aanbeveling ten aanzien van de stortplaats ter harte te nemen en worden de bewoners aan
de Havenweg geïnformeerd over mogelijke maatregelen. Ook zullen wij nagaan of bij de
betrokken agrarische inrichtingen er aanleiding bestaat bij de milieuvergunning cq *melding
een meldingsplicht en/of logboek als voorschrift toe te voegen.

Verder worden alle klagers hierover op de hoogte gebracht.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeesteren van Borsele,
namens hen, Ordening en Milieu,

J.M. Jansen

A.P.T. Stapels , doorkiesnummer (0113) 23 84 87
Wilt u bij de beantwoording van deze brief 'Ons kenmerk'vermelden.
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RAPPORTAGE - ONDERZOEK

Opdracht

Gemeente Borsele heeft het Kenniscentrum Dierplagen (KAD) te Wageningen in juni 2008
verzocht onderzoek te doen naar de overlast van (kamer)vliegen in en rond het dorp
Nieuwdorp. Een gelijkwaardig onderzoek heeft ook plaatsgevonden in juli 2OO7.
Tijdens de loop van het onderzoek in 2OO7 is tijdens het eerste onderzoek door de adviseur
van het KAD vastgesteld dat het om diverse soórten vliegen ging. Determinatie wees uit dat
het merendeels kamervliegen (Musca domestica L.) betrof.

Locaties binnen de gemeente die in 2008 gecontroleerd zijn

. Stortplaats huisvuil (Delta)

. Recyclingbedrijf (Delta) aan de Polenweg
o Restaurant Landlust
. Broodmalerij
e Veehouder Blok aan de Havenweg
. Eierhandel en legbatterij Fokke
. Sporwelden
o Diverse straten waaronder de tuinen aan de achterzijde van de Havenweg, Prinses Mar-

grietstraat, Prinses Christinastraaf Heftenweg en Coudorp.
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Geschiedenis overlast

In Nieuwdorp is nu ca. twee jaar overlast van kamervliegen, vooral binnen de bebouwde
kom, maar ook het restaurant (zuidelijk) gelegen aan de Landlustweg heeft aanmerkelijk
meer overlast van vliegen. Veel overlast en ktachten zijn er binÁengekomen in nlt
weekend van 14 en 15 juni  2008, de meeste meldingen kwamen binnen op 16 juni  2008.

: locatie waar los mest is gestort
: eierhandel
: veehouders
: Delta recycling
: stortplaats (bínnen rode vak) Delta.

N.B.: De cirkels geven aan de locaties waar overlast is (níet alle locaties staan aangegeven).

Bron: Google EaÉh
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Bevindingen

Onderzoek donderdag 19 iuni 2008
In de ochtend met de heer M. Celdof de situatie op dat moment doorgenomen en op de
plattegrond de verspreiding van de klachten bekeken. Tijdens het eerste onderzoek was de

overlast en het aantal klachten zo goed als niet aanwezig waardoor onderling besloten is
het onderzoek deels uit te stellen vanwege het koele- en regenachtige weer. Wel is besloten
diverse plaatsen binnen de gemeente te gaan bezoeken samen met de heer M. Geldof van

de gemeente Borsele en de heer R. de Nooijer van de Provincie Zeeland, daar deze afspraken
onderl i ng waren vastgelegd
Bezocht zijn o.a. de vuílstoftplaats, de broodmalerij, de compostering tegenover de brood-
malerij, en het recyclingbedrijf Delta aan de Polenweg. Tegen de middag is er samen met
de heer M. Geldof het restaurant Landlust bezocht en zijn de directe omgeving en omliggen-
de bedrijven verder bekeken.
Op de stortplaats ten westen van Nieuwdorp gesproken met de heer R. Herwijnen samen
met de heren Celdof en De Nooijer. Uit dit gesprek kwam naar voren dat er ongeveer 1/z
maand geleden een losse stort van mest tegenover de vuilstortplaats heeft plaatsgevonden

over een lengte van ca. 700 m, en ca. 300 m van het dorp af.
Er wordt een bestrijdingsactie uitgevoerd op een dinsdag en vrijdag op de afvalverwerking
Noord- en Midden-Zeeland; dit gebeurt met Solfac-Vloeibaar (toelatingsnummer 9701 N of
12888 N) met als werkzame stof cyfluthrin en Undeen Emulsie (toelatingsnummer 5274 N)
met de werkzame stof propoxur.
N.B.: In de Cebruiksaanwijzing staat niet vermeld dat dit op stortplaatsen gebruikt mag

worden (zie bijlage).

Op de eerste onderzoeksdag is met de heer Geldof afgesproken om het onderzoek een
week later verder voort te zetten zodra het weer verbeterd is en de temperatu ur zal oplopen
zoals voorspeld door het KNMI. Er zal dan wederom een onderzoek plaatsvinden even-
redig aan het eerste bezoek, om na te gaan of er vermeerdering plaatsvindt van vliegen.
Ook zal er op dat moment een bezoek gebracht worden in de straten en achterliggende
omgevingen daar wadr overlast is van kamervliegen.

Tijdens het eerste bezoek zíjn er relatief weinig kamervliegen waargenomen, en de locaties
waar wel enige kamervliegen zijn waargenomen waren de broodmalerij en op de vuilstort-
plaats:
. Op de broodmalerij stond bijvoorbeeld een grijze bak met rottend organisch materiaal

waarin vliegen aanwezíg waren. Maar ook binnen in de loods c.q. losplaats waren kamer-
vliegen en fruituliegen (familie Drosophilidae) waar te nemen op de los gestorte deeg-
massa's, oud brood e.d., afkomstig van broodfabrieken, bakkerijen, maar ook vindt er
aanlevering plaats van afualchips. Deze producten worden vermalen en de plastic zak-
ken e.d. worden van elkaar gescheiden.

. Op de stortplaats, op het gedeelte dat afgedeh wordt met scrap, op de dag van het eerste
bezoek weinig kameruliegen waargenomen. Wel werden er enkele vliegen waargenornen
op het nog niet-afgedekte gedeelte, alle huisvuil lag op het moment van het bezoek on-
afgedekt waardoor vliegen zeer zeker vrij spel krijgen zodra de weersomstandigheden
verbeteren-
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In restaurant Landlust wordt een bestri jding uitgevoerd door een ingehuurde plaagdier-
bestri jder die het restaurant binnen behandeld tegen de kamervliegen. Tijdens het eerste
bezoek waren hier weinig vliegen waar te nemen. Er werd ook aangegeven dat er op dit
moment minder overlast was maar dat ca. 2 weken geleden een ergere overlast was. Men
geeft ook duidelijk aan dat het als "restauranl" zeer vervelend is, als gasten hier komen
lunchen en/of dineren en men continu de vliegen moet wegslaan van de tafel. Men maakt
in verband met het vliegenprobleem zo goed als geen gebruik meer van het buitenterras.
Bij het volgende bezoek zal er buitenom het restaurant verder worden onderzocht of hier
duidel i jke oorzaken liggen.

Aan de hand van de klachten in hetweekend van 14 en 15 juni 2008 zijn de overheersen-
de windrichtingen opgezocht bij het KNMI (Vlissingen).

; : l i l s  i ta la ! Í=

Oèggegevens van het weer in Nederland
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In eerste instantie wordt de stortplaats aangewezen als de veroorzaker van de vliegen-problemen binnen de dorpskern. Een op*"rl ing daarbij is wel dat de windrichting in hetbetreffende weekend merendeels uit de genoeÀde overheersende ríchting is geweest opzaterdag uit het westen en op zondag uit westnoordwest. Uiteraard kunnen er altijd wind-veranderingen plaatsvinden. Dit kan lus bÍjvoorbeeld ook inhouden dat op die dagen dewind vanaf de stortplaats afstond richting Nióuwdorp, en de wind veranderde van west naarwestnoordwest of westzuÍdwest zodat ei vliegen uuí d" stortplaats ^"ri1.,* dorp zijn meegevoerd.
Kamervliegen kunnen door de wind enkele kilometers meegevoerd worden en zo het dorpen de dorpskern binnenkomen en zich hier dan ook gaan ophouden op de warmere plaat-sen binnen het dorp. Op de 2" dag van het onderzoef (25 juni 200S) waren er op de stort_plaats op sommige plaatsen meer kamervliegen aanwezig dán op 19 iuni n.r. 15 kamervlie-gen per m2 ondanks de koele temperatuu, "À d" regen.

Onderzoek woensdag 25 juni 2008

op vervolg van het bezoek.op 19 juni 2008 volgen híeronder de bevindingen van het be.zoek' De temperatuur op.deze dag was gemidJeld "l3,6oc 
met windkracht 3 vanuit hetwesten' op de plattegrond van Níeuwdorp- is het klachtenpatroon van 2oo7 uitgeze! zicht-baar wordt dat de verspreiding enigszins anders lag dan nu. wat opvalt, is dat de klachtennu voor een groot deel komen vanuit de Havenw"g, Hu.t"nweg, prinses Christinastraat ende Prinses Margrietstraat.
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Klachten verloop Nieuwdorp
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Waarnemingen overeenkomstig op de kaaft
A.Op deze locatie is ca. 1yz-2 maanden geleden losse mestgestort. Hierzijn geen sporen

of aanwijzingen meer te vinden van kamervliegen, de mest is zo goed als zeker na enige
tijd na het mesten omgeploegd. De grond is intussen vrij droog en er groeit nu maïs op.

B. Bij de eierhandel waren op het moment van het bezoek enkele vliegen waar te nemen
(ca. 3 m') maar niet in extreme mate. Wat opviel is dat er bij de stal deels vloeibare mest
lag in de mestput, met een directe verbinding met de omgeving; deze mestput is open en
niet afgedekt, dit was in het jaar 2007 eveneens het geval. In dit mest zaten dan ook veel
vliegenmaden. De eigenaar gaf op dat moment aan dat deze mest gekeerd zou gaan
worden, echter is dit niet afdoende om de maden te doden. Advies is dan ook om hier
een madendodend middel te gebruiken, zodat larven zich niet verder kunnen ontwikke'
len, en de mestput goed af te dekken. Dit totdat deze stal geheel verbouwd is.
ln de andere stallen vindt overdruk plaats en waren er op het moment van ons bezoek
enkele vliegèn aanwezig, maar niet Ín die mate dat het tot overlast kan gevbn in Nieuw-
dorp.

C. Bij de veehouder waren wel kamervliegen aanwezig maar niet anders dan een normaal
beeld (gemiddeld 2 kamervliegen per m2). De aanwezige vliegen veroorzaken thans nog
geen overlast binnen het dorp.

D. Bij het eerste bezoek bij het recyclingbedrijf waren er enkele vliegen aanwezig.
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E. Op de stortplaats waren beduidend meer kamervliegen
aanwezig dan bij het eerste bezoek op 19 juni 2008.
De wind kwam die dag overheersend uit westzuidwest
met een gemiddelde windsnelheid van B,3 m/s. Het
huisvuil lag toen nog niet afgedekt en er waren veel
vliegen op de stortplaats aanwezig m.n. op natte en be.
schutte plaatsen. Het is dus niet ondenkbaar dat kamer-
vliegen meegevoerd worden richting westzuidwest en
zo hun weg verder vinden richting Nieuwdorp, waar-
door dit wordt gemeld als (over)last.

Het is hier dus wel aan te raden dit huishoudafual dageli jks af te dekken, zeer zeker in
de warmere maanden. Hiermee wordt deels tegengaan dat vliegen zich goed kunnen
ontwikkelen. Op de stortplaats worden nu op een dinsdag en een vrijdag een bestrijding
uitgevoerd om de aanwezige vliegen te doden. Echter is het raadzaam om de ontwikke-
lingen op deze stortplaats beter in beeld te brengen met name in de warmere maanden.
Coed is het ook als de plaagdierbeheerser begeleid wordt door een medewerker van de
vuilstortplaats omdat hij/zij als geen ander beter weten waar problemen zich kunnen
voordoen.

Overige waarnemingen

. Tijdens het tweede bezoek bij restaurant Landlust was er zeer zeker een toename waar
te nemen van kamervliegen zowel in de warme als in de koude keuken. Een grotere toe.
name binnen dit restaurant was er zeker vanaf 25 juni tot en met 29 juni; dit is bij-
gehouden door de eigenaar van het restaurant. Op die dagen was de wind afkomstig
vanuit westzuidwest en op 30 juni kwam de wind vanuit het westen. Dit kan mogelijk
als gevolg hebben gehad dat er een grotere toename is ontstaan van vliegen, vermoede-
lijk afkomstig van de stortplaats. Medio week 27 heeft de heer M. Geldof nog een
bezoek gebracht aan de stortplaats en gaf aan dat er meer vliegen aanwezig waren dan
voorheen.

. Bij de broodmalerij waren er aan de buitenkant op de
lichte wanden meer vliegen waar te nemen. De afualbak
met organisch materiaal met hierin kamervliegen, stond
nog steeds op dezelfde plaats. De bak stond eerder ge-
reed om schoongemaakt te worden, dit is echter niet
gebeurd. Advies is om de hygiëne te verbeteren zodat
de ontwikkeling van vliegen zo veel mogelijk wordt
tegengegaan. Afualbakken die open staan goed af (laten)
dekken en de bakken wanneer deze leeg zijn direct te
reinigen.
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Bij het onderzoek om en rondom de sportvelden waar veel overlast was geconstateerd in
het weekend van 14 en 1 5 juni, was nu geen enkele vlieg waar te nemen. De omgeving
rondom de sportvelden was netjes en schoon.

Bij de tuinen aan de achterzijde van de Havenweg is geconstateerd dat er door enkele
bewoners mest van vooral paarden verzameld wordt tegen de rand van hun perceel. Dit
kan mogeli jk een vliegenplaag veroorzaken bij de omliggende huizen, zeer zeker als de
mest nat wordt en daarna de temperatuur weer zal gaan oplopen. Ceadviseerd wordt
dan ook om deze mest af te dekken zodat vliegen er geen eitjes in/op kunnen leggen,
Tevens het advíes om de mest tijdig aÍ te (laten) voeren of te verwerken in de grond.
Mest dient overigens altíjd op betonnen platen te liggen. ls dit niet het geval dan kan een
gemeente eisen deze mest te laten verwijderen of op een goede manier op te slaan.

Bij de overíge straten zijn geen verdere problemen of ontwikkelingsbronnen van vliegen
aangetroffen. Een bewoonster aan de Coudorp vertelde dat zij momenteel geen last had
van vliegen, maar dat de overlast wel erger ís geweest.

Aan Schippersweg 1 lag nog een deel niet-afgevoerde mest, ondanks dat dit verwijderd
zou ziin. Echter ziin er vanwege de koele temperatuur tijdens het onderzoek niet veel
vliegen aanwezíg. Ook hier geldt dat er bij goede omstandigheden vliegen zich kunnen
gaan ontwikkelen. Het is daarom raadzaam alles te verwijderen en deze open plaats te
laten reinigen.
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Conclusie

Goede hygiënische en sanitaire voorzieningen zijn een fundamentele stap in een vliegen-
overlast management. Materialen en organische producten waarop vliegen hun eieren
kunnen leggen moeten verwijderd enloÍ vernietigd worden. Aangezien de cyclus van de
kamervlieg, onder gunstige omstandigheden, kort kan zijn, is het van essentieel belang
dat mest in de warme maanden minimaal 2 maal per week van de vloeren verwijderd
wordt. Hiermee wordt een voedingbodem weggenomen.
Het is belangrijk dat de bewoners binnen Nieuwdorp de afualcontainers goed schoon
houden en niet open laten staan, het deksel van de afualbak dient dus goed te sluÍten.
Nat organisch afual dient op een goede manier te worden afgevoerd, dus in een gesloten
afualbak of zakdie niet lekt.
Gezien de ligging van de stortplaats ten opzichte van de woningen in Nieuwdorp is het
goed mogeli jk dat kamervliegen in het weekend van 14 en 15 juni j l . met de wind va-
riërend van het westen naar westnoordwest zijn meegevoerd en zich zo op de windstille
en warme plekken rond de woningen zijn gaan ophouden.
Het is daarom aan te raden om na enkele uren na een bestrijding een controle uit te
(laten) voeren of de bestrijding het juiste effect heeft gehad. Als er een bestrijding plaats
vindt, adviseren wij de bestrijder(s) te laten begeleiden door een medewerker van Delta,
daar hij/zij weet waar de problemen zich voor doen. Het onafgedekte, in gebruik ge'
nomen gedeelte voor huisvuil, dient goed afgedekt te worden met een laag anorganische
afualstoffen tot een laag van 15 cm dik om ontwikkelingen van vliegen terug te dringen.
Na het lossen van nieuw huisvuil dient dit op dezelfde dag nog afgedekt te worden zo-
dat meeuwen en andere vogels niet alles uit elkaar kunnen trekken zodat vliegen zich op
de aanwezige rottende organische afualrestanten kunnen ophouden en zich vermeer-
deren. In het voorjaar c.q. de zomermaanden is het essentieel dat het vliegenprobleem
in beeld wordt gebracht. Dit kan door de gemeente of door de plaagdierbestrijder, maar
kan ook door het KAD gedaan worden.
Mest van kippen bij de eierhandel is een zeer aantrekkelijke ontwikkelingsplaats voor
kamervliegen. Celet op het relatief grote aantal vliegenlaruen in de open mestput met
open verbinding, kan al bij een geringe vliegenontwikkeling een probleem voor de om-
geving ontstaan. Een ontwikkelingsbron buiten de stallen is niet aangetroffen.
Bij de bezochte veehouder zijn eveneens enkele vliegen waargenomen zoals eerder ge-
noemd in dit rapport. Dit geeft niet direct aanleiding tot overlast maar desondanks dat er
zich hier wel vliegen ophouden, dient er ook bij de veehouders rondom Nieuwdorp
maatregelen genomen te worden om de vliegenoverlast inzichtelijk te maken en, wan-
neer nodig, terug te dringen.
Opgeslagen mest van bijvoorbeeld paarden in tuinen en op open (opslag)plaatsen dienen
te worden afgedekt met een hiervoor geschikt product (bijv. een laag zand met een laag
van 10-15 cm dikte. Hiermee wordt voorkomen dat er ontwikkeling plaats vindt door
kamervliegen en andere vliegensoorten. ls de mesthoop te groot dan dient men dit af te
voeren of dienen bewoners of veehoude(s) hierop geattendeerd te worden. Zoals eerder
in het rapport vermeld dient mest opgeslagen te worden op een betonnen ondergrond
dit ter voorkoming van problemen in de directe omgeving (geur, bodemverontreiniging
en verontreiniging van het oppervlaktewater).
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Aanbevelingen

o Om de opbouw van een kamervliegenpopulatie te voorkomen bij bijvoorbeeld (pluimF

veehouders, moet men ti jdig beginnen met de bestri jding van vliegen en maden. De
voorkeur voor de te volgen methodiek gaat uit naar het afsluiten van een bestrijdings-
contract met een daarvoor gespecialiseerd bestrijdingsbedrijf. Bij de toepassing van bio-
ciden (bestrijdingsmiddelen) op het eigen bedrijf is het erg belangrijk het etiket goed te
lezen en het Wettelijk Gebruiksvoorschrift en de Cebruiksaanwijzing juist op te volgen.
Daarnaast zijn de plaats van toepassing van de middelen en de veiligheidsaanbevelingen
van groot belang.

r Nagaan of in de milieuvergunning strengere maatregelen kunnen worden opgenomen en
afgedwongen m.b.t. bestrijdingsmaatregelen en daar:bij een meldplicht van (pluim)vee'

houders aan de gemeente op te nemen wanneer stallen leegkomen en de mest zal wor-
den afgevoerd. Op dat moment kan mestonderzoek plaatsvinden op de aanwezigheid
van vliegenmaden, dit kan meer inzicht verschaffen in de ontwikkeling van vliegen. Aan-
leggen en bijhouden van een logboek door de stortplaats en de (pluim)veehouders met
betrekking tot de vl iegenbestrijding.

. In de warmere maanden een goed inzicht krijgen betreffende aanwezige vliegen op de
stortplaats. Met name nagaan of er een toename plaats vindt of niet, dit alles dient goed
geregistreerd te worden; dit kan bijvoorbeeld met behulp van vliegenvallen op de stort-
plaats. Hierdoor wordt het mogelijk om vroeg in het jaar te signaleren of er al vliegen
aanwezig zijn, en kan er tijdig actie worden ondernomen.

Het logboek zou de voleende geqevens moeten bevatten:
- datum behandeling (per stal)
- soort behandeling (per stal)
- biociden (chemische bestri jdingsmiddelen): merk,

heid middel)
- sluipwespen (pakbonnen, hoeveelheden)
- vliegenlampen (soort, schema)
- bewijs van aankoop middelen (bij toepassing op eigen bedrijf)
- productinformatie gebruikte biociden
- plattegrond stallen (m.b.t. lokaasplaatsen)
- resultaat of indruk m.b.t. aantal vliegen op datum behandeling (en daarna per stal)
- signalering van vliegen met vliegenlampen, kleefstrips en/oÍ vangzakken (vangstregistra-

tie)
- vee en pluimveebedrijven contract laten afsluiten met een bestrijdingsbedrijf
- bestrijd i ngsbed rijf (prestatie-)afspraken laten maken met opdrachtgever
- bestrijdingsbedrijf logboek bij laten houden
- klagers een logboek bij laten houden met bevindingen (aantal vliegen, data, etc.).

leverancier, werkzame stoí hoeveel-
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Bestrijdingsmiddelen

Bestri id i ne stortpl aats
Voor een bestrijding kan uitsluitend een middel worden ingezet met als werkzame stof cy-
fluthrin.

ln stallen smeermiddelen op basis van azamethifos. propetamfos, methomyl oÍ imidacloprid
Deze middelen kunnen worden aangebracht op rustplaatsen of -plankjes die verspreid over
de stal moeten worden opgehangen. Ook zijn er middelen die kunnen worden gestrooid.
Deze middelen werken als lokaas. De werkingsduur is ongeveer 4 tot 6 weken.

Mestniddelen op basis van diflubenzuron of cyromazin
Naast spuiten of smeren moet altijd mestbehandeling plaats vÍnden om de in de mest aan-
wezige maden te doden. Toepassing van deze middelen door spuiten of strooien. Deze
middelen moeten bijvoorkeur worden aangebracht op verse mest. De werkingsduur is 14
tot 40 dagen (zie etiket) dus moeten deze middelen om de 2-6 weken worden aangebracht
om het gewenste resultaat te bereiken.

Spuitmiddelen op basis van cyfJuthrin azamethiofos of permethrin
Deze middelen worden onder lage druk met grove druppel verspoten op plaatsen waar
vliegen vaak rusten zoals op muren, plafond en lampen. Ook hier geldt dat regelmatig
wisselen van werkzame stof is aan te bevelen in verband mogelijke resistentie. De werkings-
duur is sterk afhankelijk van: de werkzame stoí de ondergrond waarop het middel wordt
aangebracht en de mate van stofuorming. Deze spuitmiddelen werken voor vliegen ca. 6 to
12 weken en werken.als contactgif.

V ernevel m i d de I e n op basis van py reth ri ne
Dit zijn kortwerkende middelen voor vliegende insecten, die met een koudvernevelaar of
warmvernevelaar in de ruimte worden gebracht. Voer- en drinkbakken moeten worden ver-
wijderd of afgedekt. Deze middelen niet vaker dan 1 keer per 2 weken toepassen.

Bioloersche bestriidine met roofuliegen of sluipwespen
In stallen kunnen tegenwoordig ook roofuliegen of sluipwespen ingezet worden om vliegen
te bestrijden.

Mechanische bestflldrne met elehrische vlieeenlampen
Het vangstbereik wordt opgegeven in vierkante meters en varieert van 100 tot 400 m2 per
lamp.

V an gm i d de I en zoals vl iegenval I en (van gzakken), kl eefstri ps.
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Aandachtspunten bij de bestriiding

- Een goede bestrijding begint met een goede hygiëne. Bestrijden in een vuile stal heeft veel
minder effect dan in een schone sta[.

- Saneer zoveel mogelijk de ontwikkelingsplaatsen op het bedrijf.
- Begin tijdig in het seizoen met vliegenbestrijding (maart).
- Cebruik naast madendodende middelen ook spuitmiddelen en strooi- en/of smeermiddelen

in stal len.
- Pas een smeermiddel toe zodravliegen worden gesignaleerd in de stal.
- Probeer de cyclus te doorbreken.
- Cebruik niet steeds dezelfde werkzame stof. De werkzame stoffen van biociden (chemische

bestrijdingsmiddelen) moeten regelmatig worden gewisseld om resistentie te voorkomen.
- Gebruik alleen bij zeer ernstige overlast nevelmiddelen.
- Lees altijd voor het gebruik goed het etiket van de biocide (bestrijdingsmiddel).
- Houd u aan het Wettelijk Gebruiksvoorschrift en de Gebruiksaanwijzing.
- Schakel op tijd professionele hulp in of sluit een overeenkomst af met een vakbekwaam

bestrijdingsbedrijf.
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Vl iegenbestrijding algemeen
: l i i l ' , r ;

:"

Ontwikkeling
Kamervliegen (Musca domestica L.) en kleine kamervliegen (Fannia canicularis L.) ontwik-
kelen zich in dierlijke uitwerpselen en in rottend materiaal, zoals voerresten. De totale ont-
wikkeling van ei tot volwassen vlieg duurt bij een temperatuur van 35oC ongeveer 10
dagen. De gemiddelde ontwikkeling duurt afhankeli jk van de temperatuur 1 tot 3 weken.

Mestopslag
ln pluimveestallen waar droge mest wordt opgeslagen is het belangrijk dat het drogestof-
gehalte van de mest boven de 45% ligt. In nattere mest kunnen vliegen zich goed ontwik-
kelen. ln echt vloeíbare drijfmest ontwikkelen kamervliegen zich niet. Het is dus zaak om
een hoog drogestofgehalte van de mest te bevorderen door te zorgen voor goede ventilatie
en het lekken van drinkwatersystemen en het morsen van water te voorkomen.

Bestri iding
Om de opbouw van een vliegenpopulatie te voorkomen in stallen, moet men tijdig beginnen
met de bestri jding van vliegen. Er zijn smeermiddelen, mestmiddelen, spuitmiddelen,
strooimiddelen en vernevelmiddelen toegelaten voor de bestri jdíng van vliegen.

Opmerking
Bij navraag bij de Stichting SKAL is gebleken dat met betrekking tot de chemische bestrij-
ding van vliegen in de stal er geen beperkingen bestaan.

Bij de toepassing van biociden op het eigen bedrijf is het van groot belang het etiket goed
te lezen en het Wettelijk Cebruiksvoorschrift en de Cebruiksaanwijzing op te volgen. Daar-
naast zijn de plaats van toepassing en de veiligheidsaanbevelingen van groot belang.
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