Biologische vliegenbestrijding en meer bij
Leekzicht
Leekzicht is een sport- en spelboerderij waar het
koeiensurvival is uitgevonden. De familie Van Asseldonk
heeft nu een jongveeopfokbedrijf met 150 stuks vee. In
2010 is er een hele recreatie bij gekomen en in 2015
komen er weer 65 melkkoeien met jongvee.

Wensen van de klant
Toen de heer Van Asseldonk in 2010 begon met de sport -en spelboerderij
was de vliegenoverlast erg groot. De heer Van Asseldonk vertelt, “Koeien
worden onrustig als er veel vliegen zijn.” De eerste keer is besloten om een
spuitbehandeling uit te laten voeren. Daarna wilde de heer Van Asseldonk dat
niet meer, omdat het gif op de klimmaterialen terecht komt. “Klanten die aan
de koeiensurvival (klimbaan in de nok van een stal boven de koeien)
deelnemen, kunnen het gif op hun handen krijgen en dat willen wij niet.
Daarnaast hebben we een horecagedeelte met een terras, bar, 68 zitplaatsen
en een keuken. Ook hier kunnen we geen vliegenoverlast hebben”.

De oplossing van Rentokil
“Na de eerste keer spuiten tegen vliegen, zijn we gelijk overgestapt op de
biologische vliegenbestrijding. Iets anders is er in mijn ogen niet. We
ontvangen de roofvliegen in een koker en strooien die uit in de put. We doen
dit zelf en het kost mij 10 minuten per keer en dat vier keer per jaar. Ter
ondersteuning van de biologische vliegenbestrijding hebben we in de bar,
de keuken, het woonhuis en de stal een vliegenlamp hangen om vliegen af
te vangen. Een boerderij kun je nooit helemaal vliegvrij krijgen. Ook komt er
een vaste servicemedewerker langs die de bakken tegen muizen onderhoud.
Twee jaar geleden hadden we plotseling last van zwarte ratten. Onze
servicemedewerker had het probleem zo opgelost”.

Voordelen voor de klant
“Bij een spuitbehandeling tegen vliegen wacht men met spuiten totdat de
overlast van de vliegen zijn hoogtepunt heeft bereikt. Je hebt dan al geruime
tijd vliegenoverlast. Met biologische vliegenbestrijding heb je dit probleem
niet. Het kost weinig tijd en je kunt het zelf doen in plaats van dat je een
bedrijf moet laten komen. Het resultaat is daarbij zo goed dat klanten ons
regelmatig vragen waar de vliegen zijn”, aldus de heer Van Asseldonk.
“Daarbij komt wel dat de ongediertebestrijder het nooit alleen kan doen. Wij
moeten ook zorgen dat we hygiënisch en netjes werken en dat we het geen
grote rotzooi laten worden, waardoor ongedierte wordt aangetrokken”.

“Iets anders dan biologische vliegenbestrijding
is er in mijn ogen niet.
Per jaar ontvangen we
± 10.000 bezoekers. Er
wordt door onze klanten
regelmatig aan ons
gevraagd waar de
vliegen zijn.”
Marcel van Asseldonk
Eigenaar Leekzicht
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Ruim 80 jaar ervaring in ongediertebestrijding
Minder tijdverlies, minder werk en minder stress

