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LOER Dazenval

 Met de LOER dazenval wordt de dazenplaag effectief & 
structureel aangepakt. 

 LOER = Lokken, Opvangen En Ruimen

Wat zijn dazen?
 Dazen behoren tot de familie Tabanidae. Ze worden ook wel 

blinde dazen, bremzen of dazerikken genoemd. Ze worden 
wel eens verward met horzels of steekvliegen. 

Waarom steken dazen?
 Mannetjes steken niet. Bevruchte vrouwtjesdazen wel. 
 Zij hebben bloed nodig voor de rijping van hun eitjes. Hun 

slachtoffers zijn rundvee, paarden of mensen. Na een steek 
krijg je vaak een jeukende rode schijf. Bovendien kunnen ze 
ziektes en infecties overbrengen.

Waarom zoveel dazen?
 •  door de stijgende temperatuur
 •  door de aanleg van steeds meer natte natuur
 •  door de toename van het aantal paarden
 •  door de stijging van het CO2-gehalte
 •  door verminderd gebruik van bestrijdingsmiddelen
 •  en dazen hebben bovendien geen specifi eke natuurlijke 
  vijand

Wat doet de LOER dazenval?
 De LOER dazenval vangt dazen door de vrouwtjesdazen te 

misleiden. De zwarte bal wordt verwarmd door de zon en 
beweegt lichtjes heen en weer op de wind. De daas wordt 
aangelokt door deze bewegende warmtebron, want de daas 
“denkt” dat het een prooi voor haar is. Ze landt op de bal, 
steekt, en vliegt daarna teleurgesteld omhoog (naar het 
licht). Ze belandt dan via de fuik in het opvangreservoir. 

 Helaas … daas. 
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LOER Dazenval

100% natuurlijk
 De dazenval werkt 100% natuurlijk
 •  zonder insekticiden
 • zonder chemicaliën
 • zonder electriciteit

Testen
 •  Testen van het onafhankelijke kenniscentrum HAS hebben 
  uitgewezen dat de LOER dazenval onder de juiste omstandigheden  

 duizenden dazen per week kan vangen.
 •  Voor een optimaal resultaat dient de LOER dazenval zo vroeg 
  mogelijk in het seizoen ingezet te worden.
 •  De dazenval levert direct resultaat, de overlast wordt merkbaar 
  minder, maar na drie jaar is de werking maximaal.

Hoeveel vallen heb je nodig?
 Dat hangt af van de begroeiing. Op een aaneengesloten open weiland 

blijkt 1 val op 1 hectare de dazenplaag fors te kunnen terugdringen. 
Maar als een gebied door groenstroken of houtwallen verdeeld is in 
meerdere percelen, dan is het aan te raden om op elk perceel een val te 
plaatsen, of om de val met de paarden / het vee mee te verplaatsen.

Hoge effectiviteit van de LOER dazenval wordt verkregen bij:
 • Lage windsnelheid (geen tocht)
 • Veel zon
 • Weinig beschutting (niet te dicht naast een hoge begroeiing)
 • Vroeg in het seizoen inzetten
 • Meerdere jaren achter elkaar inzetten

Ook verkrijgbaar:
 De LOER lijmval
 De LOER mobiel
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