PRODUCTINFORMATIE
NEPOREX 2 WSG
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als insecticide ter bestrijding van vlieglarven in mest
en andere broedplaatsen in stallen en hokken.
Het middel mag uitsluitend worden toegepast door:
 personen die in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsdiploma ongediertebestrijding
dat is afgegeven of verlengd door een door de Minister van VROM geregistreerde
instelling of geregistreerd bedrijf en dat niet ouder is dan vijf jaren, of
 personen die in het bezit zijn van een door de Minister van VROM afgegeven bewijs
van gelijkstelling dan wel een verlenging daarvan, dat niet ouder is dan vijf jaren
 agrarische ondernemers die het middel op eigen bedrijf gebruiken.
GEBRUIKSAANWIJZING
NEPOREX 2 WSG is een insecticide ter bestrijding van vliegenlarven in mest en andere
broedplaatsen in stallen en hokken.
Het middel werkt als maaggif. Het gevolg is een geremde groei van de larven, terwijl het
vervellingsproces wordt onderbroken en normale verpopping wordt verhinderd; een snelle
werking kan dan ook niet worden verwacht.
De toepassing dient gericht te worden op de behandeling van broedplaatsen. Volwassen
vliegen worden niet bestreden. Tijdens de toepassing behoeven de dieren niet uit de stal of
het hok te worden verwijderd.
Kalveren op vaste vloeren met strobed:
Vliegenlarven ontwikkelen zich niet daar waar het strobed goed door de dieren wordt
vertreden. Volstaan kan worden met een 50 cm brede strook langs de wanden en rond
opstanden als drinkbakken en palen egaal te behandelen.
Toepassing middels strooien op vochtige mest of spuiten of gieten op droge mest.
Opmerking: Een droge toepassing middels strooien op een diep strobed kan soms niet het
gewenste resultaat geven door onvoldoende indringing of slechte verspreiding.
Varkens en rundvee op roosters en/ of vaste vloeren:
De roosters middels gieten of spuiten behandelen, vooral die plaatsen behandelen waar de
latten of staven op de muur rusten en zo mogelijk ook de onderzijde van de roosters. Op de
vaste vloer kan volstaan worden met een 50 cm brede strook langs de wanden en rond
opstanden als drinkbakken en palen en egaal te behandelen.
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Pluimveestallen (batterijen en “flatdecks”):
Het gehele mestoppervlak dient gelijkmatig behandeld te worden. De beste resultaten
worden verkregen wanneer de eerste toepassing ongeveer één week na het uitmesten
plaatsvindt, waarbij de mestlaag niet dikker dan 10 cm mag zijn. De tweede toepassing
14 dagen later uitvoeren. Bij grote mestophopingen kan een derde toepassing noodzakelijk
zijn. De toepassing middels spuiten of gieten uitvoeren.
Tijdstip en interval toepassingen:
Preventieve toepassingen dienen plaats te vinden in het voorjaar of 2 dagen na een
gedegen stalschoonmaak, waarbij een tweede en eventueel derde toepassing afhankelijk
van de infectiedruk, met een interval van 14 dagen dient plaats te vinden.
Bij varkens verdient het aanbeveling de eerste toepassing kort voor het inbrengen in de
lege hokken of bij een aanwezige vliegenbezetting uit te voeren, teneinde de dieren zo min
mogelijk te storen kan ook volstaan worden met één enkele toepassing kort voor het
inbrengen, waarbij de dubbele dosering moet worden aangehouden. (500 gram NEPOREX
2 WSG per 10 m2).
Dosering:
250 gram NEPOREX 2 WSG per 10 m2
Bij spuiten 1-4 liter water en bij gieten 10 liter water per 10 m2 gebruiken.
Opmerkingen:
 NEPOREX 2 WSG lost zeer gemakkelijk op. Gezien het vochtaantrekkend karakter de
verpakking altijd afgesloten en droog bewaren.
Het verdient aanbeveling de behandelde plaatsen van een merkteken te voorzien met het
oog op een herbehandeling, welke indien noodzakelijk na 5 tot 7 weken met een verse
oplossing moet worden uitgevoerd. Het smeersel met een kwast hoog, d.w.z. buiten bereik
van kinderen aanbrengen.
Waarschuwingszinnen:
 Schadelijk bij inademing.
 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
Veiligheidsaanbevelingen:
 Niet roken tijdens gebruik.
 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
 Tijdens de bespuiting een geschikt ademhalingstoestel gebruiken.
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NEPOREX 2 WSG
Werkzame stof
Gehalte
Toxicologische groep
Gevaarsymbool
Verpakking
Droog bewaren

Toelatingsnummer 12016 N
Cyromazine
2%
Biocide / Suspendeerbaar granulaat
Xn ; schadelijk
4 x 5 kg

