STALVLIEG
Latijns:
Familie:
Orde:
Status:

Stomoxys Calcitrans
Echte vliegen
tweevleugeligen
niet beschermd

Uiterlijk/kenmerken
Een volgroeide stalvlieg is ca. 7-8 mm lang. Hij is
sterk te vergelijken met de kamervlieg, maar deze
soort heeft een duidelijk naar voren gerichte
steeksnuit en een korter en breder achterlijf. De
bovenzijde
van
het
achterlijf
vertoont
een
dambordpatroon en er komen vier horizontale
strepen voor op het borststuk. Stalvliegen staan
vooral bekend als agressieve bijters en bloedzuigers.
Ontwikkeling/leefwijze
Stalvliegen
ondergaan
een
volledige
ontwikkelingsduur kan sterk variëren:
 Bij 19 graden, ca. 1 maand
 Bij 33 graden, ca. 10 dagen

gedaanteverwisseling

(ei-larve-pop-imago).

De

Het wijfje legt in rottend organisch materiaal, waarbij één vrouwtje tot ca. 50
eitjes per dag legt. De uit het ei gekomen larven, ook wel maden genoemd,
ontwikkelen zich in het organische materiaal. Volwassen dieren vliegen uit van
juni tot oktober en zijn warmte-minnend.
Stalvliegen leven van bloed en steken bij mens en dier. De steek kan pijnlijk zijn. De vliegen
steken bij voorkeur de lagere lichaamsdelen. Iedere individuele vlieg voedt zich ca. 1-2 keer per
dag gedurende ca. 15 minuten.
Schuilplaatsen
De stalvlieg komt voor in de buurt van boerderijen, kalver- en paardenstallen. De stalvlieg zitten
vaak op/in hagen, begroeiing en op zonnige muren in de buurt van vee.
Mogelijke risico’s/schade/hinder
 Verminderde melk- en vleesopbrengst in de veehouderij bij grote aantallen stalvliegen
 Verstoring van rust bij vee
 Overdracht van ziektekiemen (als tussengastheer)
Wering
 Voorkom, waar mogelijk, langdurige opslag van plantaardig materiaal.
 Dek mest- en composthopen af. Hierdoor ontstaat een te hoge temperatuur dat de
ontwikkeling van larven tegen.
 Mest bij voorkeur droog houden.
Belangrijk: goede hygiëne moet altijd op de 1e plaats staan. Stel hiervoor een schoonmaakplan op.
Bestrijding
 Ontnemen van broedplaatsen
 Indien noodzakelijk, kunt u eventuele rustplaatsen laten behandelen met insecticide en/of
het aanbrengen van madendood op mest door ten Dijk Ongediertebestrijding.

