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Produktdata 

Neporex – til bekæmpelse af fluelarver 
 

Neporex forhindrer fluelarverne i at udvikle sig til voksne fluer og løser dermed 
flueproblemet før det opstår. 
 
NEPOREX er et insektmiddel, der virker på fluelarver i f.eks. stalde og fjerkræ-huse. Det 
kan anvendes i stalde med strøelse, i gylle, i fjerkræhuse og andre stede, hvor fluelarverne 
lever. Almindeligvis er 2 behandlinger med 14 dages mellemrum tilstrækkeligt til at stoppe 
produktionen af fluer effektivt.. 
  
NEPOREX indeholder aktivstoffet cyromazin der virker ved at hæmme fluelarvernes 
skeletdannelse, så de dør under væksten. NEPOREX er effektiv overfor alle typer 
resistente, danske fluer og har vist, at midlet er lige effektivt overfor dem alle. Neporex er 
derfor særligt egnet, hvor andre midler og metoder svigter. 
Da NEPOREX  kun virker i larvestadiet, bruges midlet bedst forebyggende inden der er for 
mange fluer. 
NEPOREX kan bruges sammen med voksenmidlerne AGITA 10WG eller SPY 1 GB. 
 
Bekæmp flueproblemet inden det opstår. 
Anvend NEPOREX direkte på fluelarverne – enkelt, hurtigt og fluefrit 
 
NEPOREX findes nu i to formuleringer. Den letopløselige pulver, Neporex 50 SP, vandes 
eller sprøjtes ud i stalde med faste gulve og/eller strøelse. Granulatet, Neporex 2 WSG, 
kan strøes direkte på våd gødning, hvor midlet opløses. 
 

NEPOREX 
Anvendelses- 

form 

Mængde 

 produkt 

Gødnings- 

areal 

50 SP Sprøjtning 20g / 5 l 20 m2 

  Udvanding 20 g / 15 l 20 m2 

2 WSG Strø* 500 g 20 m2 

  Sprøjte 500g / 5 l 20 m2 

  Vand 500 g / 15 l 20 m2 

* kun på våd gødning 
 
NEPOREX® er anerkendt af Skadedyrlaboratoriet som larvemiddel til bekæmpelse af 
fluelarver i svine- og kvægstalde og fjerkræhuse samt til bekæmpelse af larver af den lille 
stueflue på minkfarme. 
  
Neporex skal ikke blandes med andre insektmidler. 
Neporex bør opbevares tørt og frostfrit. 
 
Tom emballage og rester kan bortskaffes med dagrenovationen. 
 
Aktivstof: Cyromazin 2 % 

 


