
Instructie gebruik K-Othrine SC 7,5: 

vliegenoverlast bij 
    koeien en kalveren

Er zijn meer mogelijkheden om vliegen te bestrijden. Maar als veehouder wilt u de overlast zo 
klein mogelijk houden. Vooral in de warme en vochtige (na)zomers is de overlast groot. Door 
het zweten zijn de koeien en kalveren warm en nat en daardoor zijn ze zeer aantrekkelijk voor 
vliegen. De vliegen op afstand houden is dan geen gemakkelijke opgave. Niet alleen uw 
koeien en kalveren hebben last van de vliegen, waarschijnlijk leidt de overlast ook bij u tot 
irritatie. Een effectief bestrijdingsplan kan overlast, irritaties en schade beperken, dan wel 
voorkomen.   

De vliegenoverlast kunt u effectief beheersen met vliegenbestrijding: K-Othrine SC 7,5. 
Dit insecticide gebruikt u in de omgeving van uw koeien en kalveren. Het product is niet 
toepasbaar op de dieren.  

Bekijk video 1 Bekijk video 2 Bekijk video 3

Op de volgende pagina leggen wij stapsgewijs uit hoe u het product kunt gebruiken.
Wilt u liever niet lezen? U kunt ook de instructievideo’s bekijken. Klik op de beelden. 

Hoe maak je 1l 
K-Othrine SC 7,5? 

Hoe spray je 
K-Othrine SC 7,5?

Waar spray je 
K-Othrine SC 7,5?
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1. Start met de voorbereiding

Voordat u start met het doseren zet u de volgende materialen   
klaar: 
•  Maatbeker; 
• 1 liter water;
• Het product K-Othrine SC 7,5;
• Een handspuit;
• Beschermende kleding: handschoenen, mondkapje en overal.

2. Doseren van de insecticide  

De dosering is afhankelijk van het aantal vierkante meters dat u 
wilt behandelen. 
•  Voor het behandelen van 20 m2 mengt u 33 ml K-Othrine SC 7,5 

én 1 liter water.
•  Voor het behandelen van 100 m2 mengt u 166 ml K-Othrine 

SC 7,5 én 5 liter water.

Op basis van 1 liter K-Othrine SC 7,5 maakt u de volgende
spuitoplossing klaar:  
• Vul de handspuit met 1/3 van de aangegeven hoeveelheid   

water.
•  Vervolgens voegt u 33 ml K-Othrine SC 7,5 toe en reinig daarna 

de maatbeker. 
• Giet het resterende water in de handspuit.
•  Tenslotte mengt u de spuitoplossing door 10 seconden de 

handspuit te schudden.

3. Aan de slag met de spuitoplossing

Warme en vochtige plekken zoals de kalverafdeling en ligplaats zijn 
geliefde plekken voor vliegen en hun eitjes. Bevochtig de plaatsen 
die je wilt behandelen met de spuitoplossing. Let wel op dat het 
middel niet gaat druipen. U kunt ervoor kiezen om hele oppervlaktes 
te behandelen of stroken aan te brengen. Denk hierbij ook aan 
balken, raamkozijnen en wanden. 
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4. Wanneer is het effect zichtbaar? 

Dit insecticide K-Othrine SC 7,5 bevat de werkzame stof Deltamethrin. 
Deze stof verstoort de zenuwcellen van de insecten, waardoor 
spierverlamming optreedt. Hierdoor gaan de insecten binnen enkele 
minuten tot uren na contact of opname van het middel dood.

K-Othrine SC 7,5 heeft een nawerking van 4 tot 6 weken. 
Merkt u na 4 weken dat de vliegen langzaam terugkomen? 
Behandel de oppervlaktes dan weer opnieuw. 

5. Onderhouden van de beheersing

Om de vliegenbeheersing zo effectief mogelijk te houden leest u 
hieronder de 8 maatregelen die u zelf kunt treffen:  

1.  Zorg voor schone voerpaden, hygiëne is de sleutel tot succes. 
2.  Houd uw koeien en kalveren schoon van zweet, mest en melk-

resten. 
3.  Zorg voor een goede ventilatie; vliegen hebben een hekel aan 

een droog en fris klimaat.
4.  Vervang of repareer lekkende drinknippels, drinkbakken en 

waterleidingen.
5. Verwijder dagelijks zoveel mogelijk voerresten en mest.
6. Dicht zo veel mogelijk kieren en holle ruimten.
7.  Verwijder zo snel mogelijk kadavers, deze trekken allerlei 

ongedierte aan die ziektekiemen kunnen verspreiden.
8.  Reinig de stallen bij leegstand, vergeet de schrobputjes niet.

Wilt u meer informatie over het 
product K-Othrine SC 7,5?
Bekijk dan onze website: www.environmentalscience.bayer.be
of neem direct contact op met expert Stein De Meulemeester.
stein.demeulemeester@bayer.com.
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