1 Rešetkasta tla
Takoj po čiščenju in odstranitvi
gnojnice obdelajte celotno površino.
Posebno pozorni bodite na robove,
kjer lahko gnoj ostane na rešetkah.

2 Globoki nastilj
V rejah z globokim nastiljem je
najbolje uporabiti NEPOREX
približno 3 dni po odstranitvi gnoja
(običajno vsakih 4-6 tednov) ali ob
ponovni naselitvi živali.

Kako uporabljati NEPOREX?

ČE SE LIČINKE NE RAZVIJEJO V MUHE,
TE NE POSTANEJO PROBLEM ZA GOVEDO

NEPOREX® 2 SG so granule za direktno
uporabo (raztros na željeno območje) ali
za raztapljanje v vodi in tretiranje
območja z zalivanjem.
Granule NEPOREX® a se lahko raztrese
direktno na moker gnoj ali se jih raztopi
v vodi po navodilih.

Muhe stanejo rejce veliko denarja. Lahko povzročijo znatne izgube v proizvodnji mesa in mleka, in še
huje, lahko povzročajo širjenje bolezni kot so mastitis, notranji paraziti, bruceloza, slinavka in
parkljevka.
Kot vedno je preventiva najboljša rešitev. NEPOREX® je že več kot 20 let dokazano zelo učinkovito
sredstvo v skoraj 50 državah po vsem svetu in je idealen za govedorejske farme – nadzoruje ličinke muh,
preden se te sploh lahko razvijejo v odrasle muhe.
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Število muh

Tako kot pri vseh oblikah intenzivnega kmetovanja so farme govedi podvržene kopičenju gnoja. Na teh
mestih muhe odlagajo svoja jajčeca. Domače muhe še posebej pritegne gnoj telet, kjer je mleko sestavni
del krme. Ocenjuje se, da se do 90 % populacije muh razvije na farmah krav molznic v boksih za teleta s
slamnato steljo.

Nanesti ga je potrebno neposredno na
površino gnoja in na območja, kjer
muhe odlagajo svoja jajčeca. To
vključuje opremo za odstranjevanje
gnoja (vile, lopate) in okoli napajalnih
mest, kjer je stelja vlažna in je idealno
gojišče za izleganje jajčec muh.
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Vidimo le 20 % težav z
hišnimi muhami

Kako preprečiti okužbe z hišnimi
muhami v objektih za rejo govedi?
Pomembno je preverjati stopnjo
okuženosti ne samo z odraslimi
muhami, ampak tudi z ličinkami muh.
Za identifikacijo ličink naj kmet z
vilicami ali grabljami dvigne gnoj ob
robovih sten, stebrov, predelnih sten
ter pod napajalniki in napajalniki, da
preveri vir okužbe.
Ko so prizadeta območja identificirana
je NEPOREX izdelek izbire za zatiranje
ličink, saj zajezi okužbo pri viru – če ni
ličink pomeni, da ne bo muh.
Istočasno je priporočljivo uporabiti
sredstvo za odrasle muhe na območjih,
kjer se te zbirajo in zadržujejo.
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To je 80 % težav
z hišnimi
muhami, ki jih
ne opazimo –
rešitev je
NEPOREX
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Kje uporabljati
NEPOREX?

• Pred nanosom določite mesta za razmnoževanje muh
• Obdelajte vsa ugotovljena mesta gnezditve muh
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Teden

Odrasle muhe

Prednosti uporabe NEPOREXA?
• Nadzoruje ličinke hišnih muh
• Boljša kakovost gnoja
• Zmanjšano tveganje za prenos bolezni
• Zgodnja uporaba je ključnega pomena za
zmanjšanje kopičenja populacije odraslih muh
• Zmanjšano je utekočinjanje gnoja,
kar vodi do lažjega odstranjevanja
gnoja (prihranek časa in denarja)

Kakšno je doziranje?
Aplikacija

Pod krmilnimi
koriti

Rešetkasta tla:
potrebno obdelati
celotno površino rešetk

Okoli stebrov
Vlažna
območja
pod
napajalniki

V predelih z globoko
steljo tretirajte robove
(50 cm široko)

Doziranje

Območje tretiranja
(gnoj)
20m2

Suhi raztros
500g
granul*
Zalivanje
500g / 15L
20m2
Pakiranje 5 kg zadostuje za tretiranje 200 m2 območja gnoja

