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NEPOREX 2 SG 

 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

Neporex 2 SG ūdenī šķīstošas granulas. 
Kukaiņu attīstības regulators mušu kāpuru kontrolei. 

   
 
Sastāvs: 

2 g/100 g ciromazīna (CAS Nr 66215-27-8) 

Darbības veids :  
Neporex 2 SG darbojas kā kukaiņu attīstības regulators un ietekmē mušu kāpuru ādas mešanas procesu. Tas neiznīcina 

pieaugušas mušas. Pieaugušo mušu populācijas iznīcināšana notiek pakāpeniski, un tā kļūst saskatāma nedēļu vai divas pēc 

lietošanas. Lai ātrāk samazinātu pieaugušo mušu populāciju, ieteicama vienlaicīga insekticīda, kas iznīcina tikai pieaugušas 

mušas, lietošana. 

Lietošanas instrukcija: 
- Preparāts piemērots sausai izkaisīšanai, izsmidzināšanai un aplaistīšanai. Ieteicamā deva ir 0,5 g aktīvās sastāvdaļas uz m2 

neatkarīgi no lietošanas veida. 

- Sausā izkaisīšana: izkaisīt Neporex   2 SG tieši un vienmērīgi mušu vairošanās vietās. Sauso izkaisīšanu lietot tikai mitru vai 

šķidru kūtsmēslu gadījumā. 

- Izsmidzināšana: rūpīgi sajaukt norādīto Neporex   2 SG daudzumu ar atbilstošu ūdens daudzumu. Izsmidzināt mušu 

vairošanās vietās ar uz muguras nēsājamo izsmidzinātāju vai automātisku izsmidzināšanas aprīkojumu. 

- Aplaistīšana: rūpīgi sajaukt norādīto Neporex   2 SG daudzumu ar atbilstošu ūdens daudzumu. Izliet vienmērīgi mušu 

vairošanās vietās ar lejkannu. 

- Vispārīgs ieteikums: pirms lietošanas noteikt mušu vairošanās vietas un apstrādāt visas vairošanās vietas vienlaicīgi. 

Neporex   2 SG lieto tikai mušu vairošanās vietās. To nav paredzēts lietot mušu nosēšanās vietās (uz sienām, griestiem 

utt.), jo tas neiedarbojas pieaugušām mušām. 

- Ieteicamais apstrādes intervāls ir atkarīgs no saimniecības un apbūves sistēmas, kā arī klimata apstākļiem. Tas var 

svārstīties no 2-3 nedēļām līdz vairākiem mēnešiem. 

Konkrētāki ieteikumi ir sniegti tālāk ietvertajos lietošanos 

grafikos. 

Brīdinājums:  
- Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.  
- Atlikušo maisījumu nedrīkst izmest dīķos, upēs un 

kanalizācijas sistēmās. 
 
Atbrīvošanās no preparāta un tā iepakojuma:  

Iznīcināt piesārņotos konteinerus un atlikušo produktu 

ķīmiskām vielām paredzētā atkritumu dedzināmajā 

krāsnī. 
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Lietošanas grafiki: 

 

Liellopu mītnes 

Dziļie pakaiši. Apstrādāt aptuveni 50 cm platu daļu gar sienām un ap un zem 
konstrukcijām, kur pakaišus nenoblietē dzīvnieki, apstrādāt malas un 
izšļakstīšanās vietas ap silēm un dzirdnēm un vietās, kur uzkrājas kūtsmēsli. 
 
Liellopu būros ārpus telpām apstrādāt visu virsmu.  
Izsmidzināt vai aplaistīt ar Neporex   2 SG aptuveni 3 dienas pēc mēslu 
izvākšanas un atkārtot apstrādi pēc katras izvākšanas vai tad, ja tiek atrasti 
mušu kāpuri.   

Neporex   2 SG daudzums 10 m² platībai 

Aplaistīšana Izsmidzināšana 

250 g/7,5 l ūdens 250 g/2,5 l ūdens 

Liellopi uz sietveida grīdas. Tūlīt pēc mēslu iztīrīšanas apstrādāt visu grīdu. 
Atkārtot apstrādi pēc katras izvākšanas vai tad, ja tiek atrasti mušu kāpuri. 

Neporex   2 SG daudzums 10 m² platībai  

Sausa izkaisīšana 

250 g 

 
Cūku mītnes 

Sietveida grīda. Tūlīt pēc mēslu iztīrīšanas apstrādāt visu grīdu. Atkārtot 
apstrādi pēc katras izvākšanas vai tad, ja tiek atrasti mušu kāpuri. 
 
Vienotas partijas apstrādes sistēma. Ieteicams apstrādāt ar izkaisīšanu tūlīt 
pēc tīrīšanas un pirms cūku ievešanas. 
 
Dziļie pakaiši. Izsmidzināt vai aplaistīt aptuveni 3 dienas pēc mēslu izvākšanas 
un atkārtot apstrādi pēc katras izvākšanas vai tad, ja tiek atrasti mušu kāpuri. 
Apstrādāt visu virsmu, kur atradās mēsli, un mitras vietas ap silēm un dzirdnēm.  

Neporex   2 SG daudzums 10 m² platībai  
 

Sausa 
izkaisīšana 

Aplaistīšana Izsmidzināšana 

250 g 250 g/7,5 l 
ūdens 

250 g/2,5 l 
ūdens 

 

Mājputnu mītnes 

Apstrādāt ar Neporex   2 SG visu virsmu, kur atradās mēsli, aptuveni vienu 
nedēļu pēc mēslu izvākšanas. Atkārtot apstrādi pēc katras izvākšanas vai tad, ja 
tiek atrasti mušu kāpuri. 
 

Neporex   2 SG daudzums 10 m² platībai 
 

Mitri pakaiši Sausi pakaiši 

Sausa 
izkaisīšana 

Aplaistīšana Izsmidzināšana 

250 g 250 g/7,5 l 
ūdens 

250 g/2,5 l 
ūdens 

 

Citi lauksaimniecības objekti 

Parasti   Neporex 2 SG lieto mušu vairošanās vietās 1–3 dienu laikā pēc vairošanās materiāla izveidošanās. Otrā apstrāde tiek veikta 

2 nedēļas vēlāk.   
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