
 
Neporex® 2 SG légylárvairtó granulátum 

 
 
Az irtószer neve: Neporex® 2 SG légylárvairtó granulátum 
 
Gyártja: Schirm AG, Division Sifokan, Baar-Ebenhausen, Németország 
 
Forgalomba hozza:  Elanco Tiergesundheit AG Magyarországi Fióktelepe, 1075 Budapest, 
Madách Imre út. 13-14 
Engedély száma: 31198-5/2019/JIF  
 
Biocid terméktípus: 18. terméktípus 
Termek minősítése: III. forgalmazási kategóriájú, szabadforgalmú irtószer 
 
Összetétel: Hatóanyaga: 2 % ciromazin (20 g/1 kg, CAS száma 66215-27-8) 
 
Hatásmechanizmus: A Neporex® 2 SG rovarnövekedés szabályzóként hat, és befolyásolja a 
lárvák vedlési folyamatát. A felnőtt egyedeket nem pusztítja el. A felnőtt populáció 
létszámcsökkenése fokozatosan vehető észre, 1 - 2 héttel a kezelés után. Gyors felnőtt egyed 
létszámcsökkenést egyidejű adulticid alkalmazásával lehet elérni. 
 
Csomagolás: 1 és 5 kg 
 
Tárolás: 
Gyermekektől elzártan tartandó. 
Eredeti zárt csomagolásban tároljuk 2°C - 30°C között. Óvjuk a közvetlen napfénytől és 
nedvességtól.Élelemiszertől, takarmánytól és hozamfokozóktól elkülönítve tárolandó. 
 
Felhasználhatóság kártevők szerint: 
Állati trágyában fejlődő légylárvák irtására használható fel. A felnőtt legyeket nem pusztítja 
el. A felnőtt legyek létszámának csökkenése fokozatos, és 1 - 2 héttel a Neporex 2 SG 
alkalmazása után lesz látható. A felnőtt legyek gyors létszámcsökkentésére adulticid 
irtószerek egyidejű használata ajánlatos.  
 
Használati utasítás: 
A Neporex® 2 SG légylárvairtó granulátum alkalmas kiszórásos, permetezéses és öntözéses 
kezelésre. 
Részletes információért olvassa el a mellékelt utasítást. 
 
Figyelmeztetés és elsősegély nyújtás: 
Élelmiszertől elkülönítve, gyermekek által hozzá nem férhető helyen tárolandó! Óvakodjunk 
attól, hogy a készítmény az itatókba, vagy a vályúkba kerüljön! Biogáz fejlesztésére használt 
trágya kezelésére használható! Munkavégzés után meleg, szappanos vízzel kezet kell mosni. 
Ügyeljünk arra, hogy a permetet ne lélegezzük be, és ne kerüljön a szembe. Lenyeléskor 
azonnal forduljunk orvoshoz! 
 
A dolgozók védelme: 



A termékkel dolgozók érintkezését a szerrel minimalisra kell csökkenteni. Ne lélegezzük be 
és ne nyeljük le. Kerüljük el a bőr, szem és ruházat érintkezését a szerrel. Kiszóráskor 
viseljünk védőkesztyűt. 
Ne együnk, igyunk és ne dohányozzunk munkavégzés közben. Rosszullét esetén azonnal 
forduljunk orvoshoz. Belégzés esetén vigyük az érintettet friss levegőre és forduljunk 
orvoshoz. Bőrre kerülés esetén mossuk le szappannal és vízzel. Szembe jutás esetén alaposan 
öblítsük ki vízzel és forduljunk orvoshoz. Lenyelés: öblítsük ki a szájat vízzel és igyunk sok 
vizet.  
 
 
Ellenszer: 
Speciális ellenszer nem ismert, tüneti kezelést kell alkalmazni.  
 
A csomagolóanyag és a szermaradvány megsemmisítése: 
A termék csomagoló anyagát és maradékát kémiai anyagok megsemmisítésére kijelölt 
égetőben kell megsemmisíteni. Ne öntsük felületi vizekbe vagy szennyvíz hálózatba. 
 
HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A MELLÉKELT HASZNÁLATI UTASÍTÁST! 
 
H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 
P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. 
P102 Gyermekektől elzárva tartandó. 
P103 Használat előtt olvassa el a címkén közölt információkat. 
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. 
P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: égetőüzemben. 
 
Gyártási szám: 
Gyártási idő: 
Felhasználható: 
 



HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
 

NEPOREX® 2 SG 
Ízeltlábúak növekedését szabályozó légylárvairtó granulátum 

 
 
A Neporex® 2 SG légylárvairtó granulátum alkalmas kiszórásos, permetezéses és öntözéses 
kezelésre. 
 
Száraz kiszórás: Szórjuk ki a Neporex® 2 SG-t egyenletesen a legyek tenyésző helyeire. 
Akkor alkalmazzuk, ha  a trágya nedves vagy vizes. 
 
Permetezés: A javasolt mennyiséget keverjük el alaposan, a megfelelő vízmennyiséggel. 
Permetezzük ki a legyek tenyésző helyeire. 
 
Öntözés: Keverjük el alaposan a megadott Neporex® 2 SG mennyiségét a megfelelő 
vízmennyiséggel. Öntözzük szét egyenletesen a legyek tenyésző helyein öntöző kannával. 
 
Általános javaslat: Kezelés előtt állapítsuk meg a legyek tenyésző helyeit és az összes helyet 
egyszerre kezeljük. A Neporex® 2 SG csak a legyek tenyésző helyein alkalmazandó. A legyek 
pihenő helyein nem használható, mivel a felnőtt egyedekre nem hat. 
 
Kezelési intervallumok: 
A javasolt kezelési időpontok az istállózási rendszertől és az időjárási viszonyoktól függenek. 
2 - 3 héttől több hónapos időközig terjedhet. Pontosabb információt az alábbi táblázat nyújt. 
 
1. linija 
 
Borjú nevelők 
 

Neporex® 2 SG mennyisége 20 m x 
50 cm csíkok (10 m2) kezelésére 

Mélyalom: Kezeljünk a falak mentén  kb 50 cm széles 
csíkot az etető és itató berendezések körül és alatt, 
valamint azokat az alomrészeket, amiket nem tapostak 
keményre az állatok, és ahol az alom átnedvesedett. 
Külső borjúkarámokban:  
Kezeljük az egész felületet. Ismételjük meg a kezelést 
minden  kialmozás után vagy amikor lárvák jelennek 
meg az alomban. 
Alkalmazzuk a Neporex® 2 SG-t permetezéssel vagy 
öntözéssel 3 nappal kialmozás után és ismételjük meg 
minden újabb takarítás után, vagy amikor légylárvák 
jelennek meg. 

  
 Öntözés Permetezés 
 250 g/7,5 liter víz 250 g/2,5 liter 

víz 

 
2. linija 
 
Borjak rácspadozaton 
 
Kezeljük egyenletesen az egész felületet a 
trágyaaknában kialmozás után azonnal. Ismételjük 
meg a kezelést a következő kialmozáskor vagy ha 

Neporex® 2 SG mennyiséga 10 m2 
felület kezelésére 
 
Száraz kiszórás:  250 g  



légylárvák jelennek meg. 
 
 
 
3. linija 
 
Sertés istállók   
Rácspadozat: Kezeljük az egész 
trágyaakna felületet azonnal kitrágyázás 
után. Ismételjük meg a kezelést minden 
újabb kitrágyázás után, vagy ha 
légylárvák jelennek meg. 
Egyszerre ürítés – telepítéses 
rendszerben: 
Leginkább kiszórással kezeljünk, azonnal 
takarítás után a malacok betelepítése 
előtt. 
Mélyalmos rendszerben: 
Permetezéssel vagy öntözéssel kezeljünk 
kb 3 nappal a trágya eltávolítása után és 
ismételjük meg a kezelést minden 
kitrágyázás után vagy ha lárvák jelennek 
meg. Kezeljük az egész trágyafelületet és 
a nedves helyeket az etetők és itatók 
körül. 
 
 

 
 

Neporex® 2 SG mennyisége 10 m2 
kezelésére 
 
Száraz szórás Öntözés Permetezés 
250 g 250 g/7,5 l 

víz 
250 g/2,5 l 
víz 

 
 
4. linija 
 
Baromfi istállók  Neporex® 2 SG mennyisége 10 m2 kezelésére  
Kezeljük az egész trágya felületet 1 héttel a 
trágya eltávolítás után. Ismételjük meg a 
kezelést minden kitrágyázás után, vagy ha 
légylárvák jelennek meg. 

Nedves alom Száraz alom 
Száraz szórás Öntözés Permetezés 
250 g 250 g/7,5 l víz 250 g /2,5 l víz 

 
 
Egyéb mezőgazdasági objektumok: 
Általában Neporex® 2 SG alkalmazandó a legyek tenyészhelyein 1 - 3 nappal az anyag 
felhalmozódása után. 2 hét múlva a kezelés megismétlendő. 
 
A Neporex® 2 SG nem pusztítja el a kifejlett legyeket. A kifejlett egyedek azonnali 
elpusztítására a Neporex® 2 SG-vel való kezelést adulticid szerekkel történő kezeléssel kell 
kombinálni. 
 


