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NEPOREX® WSG 2

bekämpar fluglarver för effektiv flugkontroll

1 kg & 5 kg. Artikelnummer: 60632 & 60631.
Flugan har en enorm reproduktionsförmåga; 2 kan bli 25 miljoner på en sommar. Det effektivaste sättet att bekämpa flugorna är att
hindra fluglarven att utvecklas till en fluga.
Neporex® bekämpar effektivt fluglarver i djurstallar och hönshus och på andra ställen där flugor kläcks.
Neporex är en s.k. larvicid som ger en effektiv flugkontroll samtidigt som det är mycket låggiftigt för människor och djur.
Neporex dödar endast fluglarverna, vilket gör att effekten märks först efter ett par veckor.
Neporex är ett vattenlösligt granulat och strös ut eller löses i vatten eller sprutas med hjälp av ryggspruta (grovt munstycke).
En flugbekämpning i stallet med Neporex som bas, kompletterad med klisterfällor, Agita 10 WG
och/eller Kill-it Insekt klarar de flesta stallars problem. En normal sommar räcker det med två behandlingar av Neporex.

Användning
Nötkreaturstallar med djupströbädd/Fårstallar
Flugornas yngelplatser finns i ca 50 cm breda zoner, längs väggarna vid eller i närheten av konstruktioner där djupt strö ej kan trampas ned av djuren.
Endast dessa zoner ska behandlas. Det är viktigt att behandla 1 – 3 dagar efter utgödslingen eftersom behandlingen ska ske på gödsel. Om boxarna
inte gödslas ut, krävs en andra behandling och vid stor inflygning av nya flugor eventuellt fler behandlingar.
Fjäderfä på nät eller i bur
I hönshus där fjäderfän hålls på nät eller i bur kan Neporex antingen strös eller sprutas ut. På fuktig gödsel ska det företrädesvis strös ut. Vid gödsellager som är mer än 10 cm djupt ska behandlingen genomföras med dubbel dosering, d.v.s. 500 g Neporex för 10 m2. Den andra behandlingen utförs
efter 14 dagar med normal dosering.
Svinstallar med och utan spaltgolv
Hela golvytan i strö- och gödselavdelningen ska behandlas, även hela spaltgolvet. Det är viktigt att behandla ända ut till och längs kanterna och i
hörnen. Med ”allt in – allt ut” systemet kan behandlingen ske 3–5 dagar efter insättning.
Häststallar
Boxen: Behandla längs boxväggar och där det är svårt att göra rent regelbundet. Upprepa var 8:e vecka.
Gödselstackar, gödselbassänger: Behandla utmed kanter på stacken och bassängen. Upprepa behandlingen var 8:e vecka.
Om gödselstacken flyttats för mellanlagring behandlas hela ytan.
Minkfarmar
Efter utgödsling behandlas 1 meters bredd av sandlagret under burarna 2 gånger med 14 dagars mellanrum i maj/juni då flugorna brukar vara många.
Gödseln behandlas 2–4 gånger med 14 dagars mellanrum, första gången mellan de två behandlingarna av sandlagret. Denna behandling upprepas
under hösten (september), om flugorna åter är många. Den sista behandlingen förebygger flugproblem för året efter.
För bekämpning av den lilla husflugans larver strös 500 g Neporex per 10 m2 direkt på sanden efter att gödseln har tagits bort.
Vid stora mängder av influgna flugor rekommenderas en komplettering med en Agita 10 WP behandling.

Dosering
Nötkreaturstallar med djupströbädd
Torrt pulver: 250 g Neporex till 10 m2 gödselyta.
Vattenkanna: 250 g Neporex löses upp i 10 liter vatten för 10 m2 gödselyta.
Ryggspruta: 250 g Neporex löses upp i 4 liter vatten för 10 m2 gödselyta.
Behandling 1: Ca. 2 dagar efter insättning eller utgödsling.
Behandling 2: Ca. 14 dagar senare.
Svinstallar med och utan spaltgolv
Vattenkanna: 250 g Neporex löses upp i 10 liter vatten för 10 m2 gödselyta.
Ryggspruta: 250 g Neporex löses upp i 4 liter vatten för 10 m2 gödselyta.
Behandling 1: När första flugan visar sig.
Behandling 2: Ca. 14 dagar senare.
Därefter förebyggande behandling varannan månad.
Minkfarmar
Ryggspruta: 500 g Neporex löses upp i 10 liter vatten för 10 m2 gödselyta.
Behandling 1: Ca. 2 dagar efter utgödsling i maj månad.
Behandling 2: I juli månad.

Deklaration
Verksam beståndsdel: Cyromazine 2 %
Formulering: Vattenlösligt granulat
Förpackning: 1 kg & 5 kg
Förvaring: Torrt och frostfritt.
Reg.nr.: 4732
Behörighetsklass: 2
Lagringsstabilitet: Minst 5 år.
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