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Phaenicia sericata(groene vleesvlieg) 

 
Rijk:   Animalia (Dieren) 
Stam:  Arthropoda (Geleedpotigen) 
Onderstam:  Hexapoda (Zespotigen)  
Orde:   Diptera (Tweevleugeligen)  
Familie:  Calliphoridae  
Geslacht:  Phaenicia  
Grootte:  tussen de 10 en de 14mm lengte 

 
 
Er zijn vier stadia van dit insect: 

 
- vlieg 
- ei 
- larve 
- pop 
 

 
Nota: 
Deze larven worden niet alleen gebruikt om aan onze vissen te geven maar ook om rottend vlees te 
eten op wonden die slecht helen bij mensen (madentherapie).Om deze reden is het ook niet goed dat 
men levende larven aan onze dieren geven, want ze zouden zich door de darm of maagwand kunnen 
wegvreten. 
 
Men kan deze vlieg ook voederen aan onze vissen, maar ik wil het specifiek hebben over de larven 
van deze vlieg, wij noemen ze pinkies. De naam pinkies komt van het Engelse "pink", dit staat voor 
roze. Wanneer de maden zichzelf reinigen vooraleer ze verpoppen nemen ze de roze kleur aan. 
 
Eerst moet men zorgen dat de darminhoud van deze maden geledigd is, men ziet de darminhoud 
zitten d.m.v. een zwarte buikstreep onderaan de made. 
 
De pinkies die we bv. in een viswinkel(sportvisserij) kunnen kopen zijn meestal afkomstig van 
kwekerijen waar deze larven worden gekweekt op vers slachtafval uit de industrie. Deze pinkies staan 
onder sterk gecontroleerde overheidsdiensten omdat zij zowel voor menselijke als dierlijke consumptie 
zijn. Vooraleer deze dieren kunnen verwerkt worden moeten zij perfect zuiver zijn. Dit wil zeggen dat 
alle voedsel dat deze maden gegeten hebben moeten verwijderd zijn. Dit gebeurt meestal via een 
natuurlijk proces, de maden moeten immers stoppen met eten omdat hij de in de volgende fase moet 
gaan, namelijk de pop. Door het koken en het schokvriezen in de installaties worden de larven 
ontdaan van bacteriën en zijn ze bijna 100% steriel. 
 
Wat als je zelf deze larven wil kweken om aan onze vissen te geven? Dan is een stappenplan nodig 
om dit tot een goed eind te brengen. 
 
 
Stap 1: het kweken van de larven. 
Neem een glazen bokaal en stopt er vleesresten in, dit kan allerlei zijn, zolang het niet is gekookt. 
Zet deze dan op een warme plaats uit de zon en in de schaduw. Ik raad wel iedereen af om dit te 
doen in huis, wel kan je dit bv. in een berghok doen dat achteraan in de tuin staat. In de zomer heeft 
men natuurlijk sneller vliegen er rond zitten dan de maanden in het najaar of voorjaar. Eenmaal er 
eieren zijn gelegd in de bokaal volgen al snel de larven, deze kan men dan oogsten. 
 



Stap 2: het preparen van de larven. 
Dit kan men op diverse manieren, moet ieder zo'n beetje voor zichzelf uit maken hoe hij dit wil doen, 
proberen is de boodschap. 
 
Je vangt de maden uit het vlees, daarna steek je ze in een bokaal met proper voedsel. Je kan dit 
voedsel zelf maken of kopen. Kuikenmeel, eivoer of zemelen, dit kan allemaal perfect zelf gemaakt 
worden of aangekocht in bv. een winkel waar men ook vogels verkoopt. Hoe meer voedingstoffen 
deze maden op dat ogenblik krijgen hoe beter. 
 
Daarna kan je ze in een emmer water met ijsblokjes steken en ze daar +-10 minuten laten zwemmen 
zodat ze zich automatisch ledigen. Met azijn kan dit ook, maar dan is het beste dat je bv. appelazijn of 
alcoholazijn neemt, wel moet je dan oppassen voor de zuurgraad. 
 
 
Stap 3: de larven doden en invriezen. 
Je kan de larven een maximum 2 minuten koken(zeker niet langer omdat het anders een papje wordt) 
Nadien de larven laten schrikken dmv koud water, want anders blijven ze doorkoken. Wel oppassen 
hiermee omdat er een afschuwelijke stank tevoorschijn komt. 
 
Daarna leg je ze bv. op een stuk keukenpapier of oude handdoek en laat ze drogen. Zijn ze droog kan 
men het best een paar druppels maïsolie erop sprenkelen of inwrijven met tarwebloem of calcium, dit 
doen we omdat anders de maden aaneenplakken tijdens het invriezen. Men kan deze dan in een 
plastieken potje of bv. botervlootje doen en invriezen. 
 
 
Stap 4: het voeren aan de vissen. 
Alvorens de larven als voer gebruikt kunnen worden moeten ze volledig ontdooit zijn. Het wordt 
afgeraden om voor het ontdooien een microwaveoven te gebruiken. Dit omdat dan het eiwitgehalte 
van de pinkies bijna volledig wordt afgebroken. Geef nooit pinkies die bevroren zijn, omdat deze te 
langzaam in de vis zouden ontdooien met alle gevolgen van dien voor onze vissen(stikken). Ik raad 
ook aan om ze niet aan te kleine vissen te geven en ook niet teveel, 1a2 per vis en dit een tot 
tweemaal per week. 
 
 
Stap 5: hoe ze eventjes goed te kunnen houden. 
Leg ze in een bakje met weinig water en zo kunnen zeker een dag goed worden gehouden 
 
 
 
Nota: 
Van alle insecten hebben pinkies de rijkste eiwitgehaltes. Ik geef ze op deze manier zowel aan mijn 
vissen als vogels. 
 
 
 
 

Veel succes met het kweken van Phaenicia sericata 


