PRODUKTBLAD

NEPOREX WSG 2
FOREBYGGENDE FLUEBEKÆMPELSE PÅ LARVESTADIET
Neporex WSG 2 bekæmper flueopformering allerede på larvestadiet. Midlet virker ved
at hæmme fluelarvernes skeletdannelse, så de dør under væksten. Midlet kan anvendes
overalt hvor der findes fluelarver: i stalde med strøelse, på gylle, møddinger mv. Normalt er
2 behandlinger med 14 dages mellemrum nok til at stoppe opformeringen af fluer effektivt.
Midlet anvendes bedst inden der kommer for mange fluer. Såfremt flueproblemet eksisterer
i forvejen inden Neporex påbegyndes, påregnes cirka 2 uger før effekt opnås, idet der allerede vil være mange pupper, hvorpå Neporex ingen effekt har. Neporex WSG 2 virker mod alle
typer danske fluer og har ingen effekt på voksne fluer.
Kalve- og kvægstalde på dybstrøelse
Fluernes ynglesteder findes i ca. 50 cm brede zoner langs væggene, ved eller i nærheden af
konstruktioner, hvor dybstrøelsen ikke trampes sammen af dyrene. Kun disse zoner skal behandles. Det er vigtigt, at behandle 5-7 dage efter opstaldning eller udmugning, da der skal
behandles på gødning og fluernes æg skal nå at blive til larver. Udrenses boksene ikke, er en
2. behandling nødvendig efter 14 dage og ved stor tilflyvning evt. flere behandlinger.
Kalvehytter
Hele hytten behandles.
Fjerkræ på net eller i bure
Neporex strøes eller sprøjtes ud på gødningen. Ved fugtig gødning er udrensning at foretrække. Hvis gødningslaget er mere end 10 cm dybt, gennemføres behandlingen med dobbelt dosering, dvs 500 g Neporex pr 10 m2. 2. behandling udføres efter 14 dage med normal
dosering.
Svinestald med og uden spaltegulv
Hele gulvfladen behandles i strøelses- og gødningszonen, ligeledes det samlede spaltegulv.
Det er vigtigt at behandle helt ud langs kanter og i hjørner. Ved ”alt ind-alt ud” systemet kan
behandling ske 3-5 dage efter opstaldning. Start når de første fluer viser sig og gentag efter
14 dage. Efter behov kan disse 2 behandlinger gentages over sæsonen.
Minkfarme (Den lille stueflue )
Larvebekæmpelsen startes efter hovedparten af forårsgenerationerne er udklækket, dvs ca. 4
uger efter de første fluer viser sig. Når gødning og halm under burene er fjernet udvandes 50
gram pr m2 eller der sprøjtes ud med stor dyseåbning uden forstøvning. Behandling skal ske
i ca. 1 meters bredde. 14 dage senere behandles selve gødningsrækken, ca 30 cm bredde med
50 gram pr m2. Med denne strategi undgår man, at efterårsgenerationen af den lille stueflue
kommer på vingerne og yderligere behandling dette år skulle være unødvendig.
Hvis hele sandlaget ikke udskiftes fra november til april, kan man med fordel foretage larvebekæmpelse i efteråret ca. 4 uger efter, at efterårsgenerationen er begyndt at gå på vingerne
omkring september. Der behandles 2 gange med 14 dages mellemrum, for at undgå at den
efterfølgende forårsgeneration kommer på vingerne.
Der er altså 2 alternativer for bekæmpelse af den lille stueflue med Neporex. Hvis fluetrykket er meget højt, eller hvis æglægningen på det tidspunkt hvor man sætter ind, er blevet
spredt ud over en længere periode pga. vejrforholdene, og hvor det kan være nødvendigt at
behandle både forår og efterår.

Deklaration:
Cyromazin 2 %
Dosering:
250 g opløses i 10 liter
vand til 10 m2
gødningsareal.
Ved mink opløses 500
g i 10 liter vand til 10 m2
gødningsareal.
Vandes/sprøjtes ud.
Emballage:
5 kg
( rækker til 200 m2)
20 kg
(rækker til 800 m2)
70 kg
(rækker til 2800 m2)
(NB! Halv rækkevidde
til mink)
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