Fluebekæmpelse

Det er bedre at forebygge

end at helbrede

Af Søren Vinding

På Overgaard Multi-Site
ved Bording anvender man
biologisk fluebekæmpelse.
Overgaard Multi-Site er en opformeringsbesætning på 900 søer ved Bording, der blev
etableret som et barmark projekt af brødrene
Per og Ole Overgaard for ganske få år siden.
– På det tidspunkt hvor vi startede vores
opformeringsbesætning, tænkte vi ikke så
meget på fluebekæmpelse. Men i løbet af
den første sommer blev vi mindst én erfaring
klogere, da vi kunne konstatere problemer
med fluer især i vores løbekontrolstald,
fortæller Lindy Christensen, der er driftsleder
på Overgaard.
– Hele sommeren viste opgaven sig at
være testning af diverse bekæmpelsesmidler,
men vi følte nok i den forbindelse, at vi altid
var bagefter, og på den baggrund måtte vi
nødtvungent konkludere, at vi ikke havde
det store held med bekæmpelsen af fluerne,

til at kontakte firmaet Miljøfluen i Dronning-
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I løbet af efteråret var der naturligvis

8

– Vi var meget positive over mødets
udvikling, og vi lavede derfor en aftale om levering af fluer. Indtil nu er vi fuldt ud tilfreds

ingen fluer i besætningen, men erfaringen fra

Snyltehvepse og gyllefluer

den forgangne sommer havde gjort et stort
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kunderne, hvilket man erfarede på Over-

op en gang imellem. Fluerne laver arbejdet,
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