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onderzoek

Biologische geurvreter 
tegen myiasis getest
In een veldproef werden vorig jaar drie middelen ter preventie van myiasis 
getest. Harde conclusies zijn lastig te trekken, maar het biologische middel 
Citron lijkt niet beter of slechter te scoren dan de gebruikelijke insecticiden.

zaamheid geboden, vooral bij vochtig en 
warm weer. Aangetrokken door geurtjes 
op en rondom de schapen legt de myiasis-
vlieg eitjes in de wol en 12 tot 24 uur later 
kunnen de daaruit gekomen larven zich 

Veel schapenhouders behandelen 
preventief tegen myiasis. Met in-
secticiden als Neocidol en Clik pro-

beren ze de vlieg Lucilia sericata te weren. 
Van half april tot eind oktober is waak-

door de huid heen dringen. Als één vlieg 
dit zou doen, valt de schade nog wel mee, 
maar geur en vocht van de huidwondjes 
trekken meer vliegen aan. Zonder behan-
deling leidt dit soms tot een gruwelijke 

Gebruikte middelen
Neocidol 
Werkzame stof: diazinon 
Werkingsduur: 6 weken = 42 dagen
Dosis: 2-4 ml per schaap (2-4 liter oplossing van 1 ml Neocidol per liter water)
Wachttijd: 56 dagen
Prijs per liter: €152-€160, per dosering: €0,46-€0,48

Clik
Werkzame stof: dicyclanil
Werkingsduur: 16 weken = 112 dagen
Dosis: 35 ml per schaap >50 kg
Wachttijd: 40 dagen
Prijs per liter: €69-€80, per dosering: €2,41-€2,80

Citron/Stopmyasis
Werkzame stof: geraniol en eucalyptus citriodora 9%
Werkingsduur: 6 weken = 42 dagen
Dosis: 10 ml per schaap <60 kg
Wachttijd: 0 dagen
Prijs per liter: €35-€38, per dosering: €0,35-€0,38

Diazinon (Neocidol) is acuut en bijzonder giftig voor insecten maar is wel redelijk snel 
(weken tot maanden) afbreekbaar in de bodem en breekt snel af in zonlicht. In water 
bindt het sterk aan organische deeltjes. De risico’s voor bijvoorbeeld heidefauna lijken 
dus acceptabel, maar voor het aquatisch milieu (het leven in en rondom water) zijn de 
risico’s veel groter. 
Dicyclanil (Clik) is een pyrimidine amine en een groeiregulator voor insecten. Het 
bindt sterk aan de bodem en is slechts langzaam afbreekbaar. Het risico voor heide-
fauna is dus groter dan bij Neocidol. 
Geraniol (Citron) is een kleurloze vloeistof. Het heeft een zoete, roosachtige geur en 
komt van nature voor in essentiële oliën, zoals geranium, roos, darjeeling thee en ci-
troen. De blauwe kleurstof is toegevoegd om behandelde schapen te herkennen. Het 
blauw verdwijnt in de loop van een paar weken.

Vliegeneitjes in de wol. Geurtjes op en 
rondom het schaap trekken de myiasisvlieg 
aan.

In de veldproef werkte Citron preventief 
net zo goed als de andere geteste middelen 
tegen huidmadenziekte.
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dood van het schaap. Andere gevolgen 
zijn groeiachterstand, verminderde wol-
kwaliteit en lagere weerstand. 
Een insecticide heeft echter kwalijke ef-
fecten op de natuur en het milieu waar 
de schapen lopen. Residuen van de ge-
bruikte middelen zijn ook nog na langere 
tijd terug te vinden in de wol en hierdoor 
komen scheerders en (hobbymatige) wol-
verwerkers ermee in aanraking. Vanwege 
de nadelige impact is in Frankrijk het ge-
bruik van insecticiden bij wet verboden 
in alle Natura2000-gebieden. Wie daar 
toch schapen wil behoeden voor myiasis, 
mag alleen middelen inzetten die de om-
geving niet belasten. Franse schapenhou-
ders gingen daarom op zoek naar 
alternatieve middelen of maken zelf 
kruidenmengsels om de vliegen bij de 
schapen weg te houden. 
Citron is zo’n alternatief. Het werkt als 
een geurneutralisator en is in Frankrijk, 
Engeland en Italië te koop onder de naam 
Stopmyasis. Vorig jaar werd de werk-
zaamheid van het middel getest onder 
Nederlandse omstandigheden. Het on-
derzoek werd uitgevoerd door Rebecca 
van Bodegraven, studente diergenees-
kunde van de Universiteit Utrecht. Vanaf 
juli werd het inzamelen van de enquêtes 
overgenomen door schapenhouder Gijs-
bert Six. 

ONDERZOEK

In 2015 is van april tot en met november 
via een website een wekelijkse enquête 
afgenomen. Hiervoor meldden zich 83 
schapenhouders. Van deze 83 zijn acht 
bedrijven om de twee weken bezocht ge-
durende de eerste tien weken van het on-
derzoek. Drie middelen werden in dit 
onderzoek met elkaar vergeleken: Neo-
cidol, Clik en Citron. De deelnemers kon-
den zelf kiezen welk middel ze wilden 
gebruiken. 
De methode en manier van behandelen 
verschilde sterk per bedrijf en varieerde 
van licht sprayen, soms alleen de staart, 
tot dompelen en het behandelen van alle 
dieren. Ook waren er schapenhouders die 
alleen lammeren of de dieren met een 
vervuilde achterhand lokaal behandel-
den. Daarnaast varieerden het soort be-
drijf en het type schaap dat werd 
gehouden en de koppelgrootte. Verder 
was het moment van scheren, natuurlijk 
van invloed op het voorkomen van myia-
sis, op elk bedrijf weer anders. 

Door de uiteenlopende variatie in om-
standigheden is een kwantitatieve inter-
pretatie lastig. Ook de omvang van een 
gemelde besmetting was soms moeilijk 
vergelijkbaar: van “ik zie myiasiseitjes” 
tot “een plek ter grootte van een A4-tje 
met ontelbare maden.” Een myiasisgeval 
werd als zodanig aangemerkt op het mo-
ment dat er maden weden gevonden en 
er huidschade was. Van een ‘doorbraak’ 
was sprake als een myiasisgeval zich 
voordeed na een preventieve behande-
ling en binnen de aangegeven werkings-
duur van het gebruikte middel.

RESULTATEN

Verspreid over Nederland en België 
deden 83 schapenhouders mee aan dit 
onderzoek. Dit leverde 57 bruikbare en-
quêtes op. Deze groep vertegenwoordigt 
samen meer dan 15.000 schapen. Ruim 
de helft behandelde de dieren preventief 
(56 procent). Veel van hen deed dat pas 
als het eerste geval van myiasis zich voor-
deed of als ze vliegen hadden gespot rond 
de kudde. De gekozen middelen waren 
Neocidol (32 procent), Clik (28 procent) 
en Citron (46 procent). Enkele schapen-
houders gebruikten meer dan één mid-
del, voor verschillende koppels. 
Slechts negen schapenhouders die niet 
preventief behandelden, meldden ook 
geen uitbraak van myiasis. Onder alle 
deelnemers, dus zowel degenen die pre-
ventief behandelden als degenen die 
niets gebruikten en afwachtten, werd in 
totaal 150 keer melding gedaan van die-
ren met myiasis (31 verschillende bedrij-
ven). Deze meldingen varieerden van 
een plekje dat tevoorschijn kwam tijdens 
het scheren, tot een grotere plek met 
huidaantasting door maden op de flank 
of maden in een vervuilde staart. In 77 
gevallen ging het om een lam (51 pro-
cent), in 73 gevallen om een ram of ooi 
(49 procent). Van al deze meldingen ging 

het bij 133 daarvan (89 procent) om on-
behandelde dieren. 
Zeventien preventief behandelde scha-
pen kregen toch myiasis. Daarvan waren 
er vijf met Neocidol, zes met Clik en zes 
met Citron behandeld in de periode voor-
afgaand aan de uitbraak. Van deze geval-
len gaf een kwart (25 procent) aan dat er 
géén sprake was van een vuile achter-
hand. 

VERGELIJKEN BLIJKT LASTIG

In dit veldonderzoek is het moeilijk om 
gegevens te vergelijken doordat er veel 
verschillende omstandigheden en facto-
ren een rol spelen. Omdat er veel schapen-
houders meededen en over een langere 
periode gegevens werden verzameld, is 
het toch mogelijk voorzichtige conclusies 
aan het onderzoek te verbinden. 
Een eerste conclusie is dat een preven-
tieve behandeling de kans op myiasis ver-
kleint. Het aantal gevallen waarbij de 
schapen preventief waren behandeld 
(‘doorbraken’), was echter te klein om 
iets te kunnen zeggen over een verschil 
tussen de gebruikte middelen. In dit on-
derzoek heeft Citron het niet slechter ge-
daan dan Neocidol of Clik. Dit was ook 
het doel van dit onderzoek. 
Echter, om myiasis te voorkomen is het 
schoonhouden van de achterhand een 
belangrijke stap, eventueel gevolgd door 
een preventieve behandeling. Wat helpt, 
is het afstemmen van het voeraanbod en 
de bemesting van weilanden op het type 
schaap. Ook fokkerij kan een bijdrage le-
veren. Als er toch sprake is van bevuiling 
van de achterhand (diarree), onderneem 
dan actie en maak de staart schoon en 
scheer zo nodig de achterhand. Daarna 
heeft een preventieve behandeling het 
meeste effect. Welk middel daarbij wordt 
gebruikt, Neocidol, Clik of Citron, maakt 
volgens de resultaten van dit onderzoek 
geen verschil.  <<

Ontwikkeld door schapenhouder
Schapenhouder Christian Mage uit het Franse Estivaux heeft het middel Stopmyasis 
ontwikkeld op basis van plantenextracten. Hij deed dat omdat er in Frankrijk strenge 
restricties gelden voor het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in 
 Natura2000-gebieden. Provinos Schapenadviesgroep begon met de import van Stop-
myasis vanwege de veldstudie en biedt het in Nederland aan onder de naam Citron. 
Het middel wordt geproduceerd in Barcelona door Phytosolutions. 
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