
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Neporex® 2 SG légylárvairtó granulátum 

  2. Gyártja: Shirm AG., Division Sifokan (Baar-Ebenhausen, Németország) 

  3. Forgalomba hozza: Lilly Hungária Kft. 1075 Budapest, Madách Imre u. 13-14.  

  4. Engedély száma: 19332-5/2017/KJFFO 

  5. Terméktípus és minősítés: 

  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 2 % ciromazin 

  7. Fizikai, kémiai, hatástani és toxikológiai tulajdonságok: 

Sárgásfehér színű, 1-4 mm nagyságú, vízben oldható granulátum. Hatóanyaga a 

rovarnövekedést szabályozók közé tartozó ciromazin, a légylárvák fejlődésében 

morfológiai elváltozásokat okoz, és ezáltal megakadályozza az imágók normális 

kifejlődését.  

  8. Csomagolás: 

–  250 gramm és 1 kg töltőtömeggel műanyag dobozban,  

–  5 kg töltőtömeggel többrétegű műanyag zsákban, 

–  70 kg töltőtömeggel polietilén zsákban, fémhordóban 

 kerül forgalomba. 

  9. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, különleges tárolási körülményeket nem igényel.  

A gyártástól számítva 5 évig használható fel. 

(A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

10. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Állati trágyában fejlődő légylárvák irtására használható fel. 

11. Használati utasítás: 

A Neporex® 2 SG légylárvairtó granulátum a légytenyésző helyekre háromféle módon 

juttatható ki (10 m
2 

felület kezelésére szükséges mennyiség): 

– kiszórással: 250 g NEPOREX® 2 SG. A készítményt nedves vagy vizes trágyára 

egyenletesen szórjuk ki.  

– permetezéssel: 250 g Neporex® 2 SG + 2,5 liter víz. A kiszámított mennyiségű 

készítményt a megfelelő vízmennyiséggel keverjük össze, majd a munkaoldatot 

peremezővel juttassuk a légytenyésző helyekre. 

– öntözéssel: 250 g Neporex 2® SG + 7,5 liter víz. A kiszámított mennyiségű 

készítményt a megfelelő vízmennyiséggel keverjük össze, majd a munkaoldatot öntöző 

kannával juttassuk a légytenyésző helyekre. 

Alkalmazás előtt gondosan mérjük fel az összes légytenyésző helyet, és azokat egyszerre 

kezeljük. A kezelésekre az istállózási rendszertől és az időjárási függően 2-3 hét – több 

hónap közötti gyakorisággal kerülhet sor.  

Alkalmazása borjú nevelőkben: 

Mélyalomban: az etető és itató berendezések alatt és a falak mentén kb. 50 cm széles 

csíkokat alakítsunk ki, továbbá kezeljük azokat az alomrészeket, amiket nem tapostak 

keményre az állatok, és ott, ahol az alom átnedvesedett. 

Külső borjúkarámokban: kezeljük az egész felületet, majd ismételjük meg a kezelést 

minden kialmozás után vagy amikor az alomban légylárvák jelennek meg. 
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A permetezéssel vagy öntözéssel történő kezelést 3 nappal a kialmozást követően 

alkalmazzuk, majd azt ismételjük meg minden takarítás után vagy abban az esetben, ha a 

trágyában légylárvák jelennek meg. 

Borjak rácspadozaton: a kialmozás után a trágya akna kiszórásos kezelését azonnal 

végezzük el, majd ismételjük meg a következő kialmozáskor vagy abban az esetben, ha a 

trágyában légylárvák jelennek meg.  

Alkalmazása sertésólban: 

Egyszeri ürítéses-telepítéses rendszerben: a takarítás után azonnal vagy a malacok 

betelepítése előtt kiszórással történjen a kezelés.  

Mélyalmos rendszerben: a trágya eltávolítása kb. 3 nappal után a kezelést permetezéssel 

vagy öntözéssel végezzük, majd azt ismételjük meg minden kitrágyázás után vagy abban 

az esetben, ha a trágyában légylárvák jelennek meg. Fordítsunk kiemelt figyelmet a 

trágyafelület egészének, illetve az etetők és itatók körüli nedves felületek kezelésére. 

Alkalmazása baromfi istállókban: 

A trágya egész felületét 1 héttel a trágya eltávolítása után kezeljük, majd azt ismételjük 

meg minden kitrágyázás után vagy abban az esetben, ha a trágyában légylárvák jelennek 

meg. 

Alkalmazása egyéb állattartó helyeken: 

A kezeléseket 1-3 nappal a trágya felhalmozódását követően 1-3 nappal végezzük el, majd 

azt 2 hét múlva ismételjük meg. 

Mivel a készítmény csak a légylárvákra hat, ezért a kifejlett legyek elpusztítása érdekében 

az imágókat az AGITA 10 WG légyirtó kenőanyag alkalmazásával pusztítsuk el. 

12. Veszélyességi osztály az 1272/2008/EK rendelet szerint:  

nem minősül veszélyes anyagnak 

Címkézés:  

EU- veszélyjel nem szükséges 

Figyelmeztető mondatok:  

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok 

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. 

P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. 

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: égetőüzemben  

13. Figyelmeztetés: 

Élelmiszertől elkülönítve, gyermek által hozzá nem férhető helyen tárolandó! Óvakodjunk 

attól, hogy a készítmény az itatókba, vagy a vályúkba kerüljön! 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! 

14. Címkefelirat: 

tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10.,11., 12. és 13. pontokat. 

15. Szakvélemény száma: 18747-2/2017/KJFFO 


