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MARĶĒJUMS 
 
 

NEPOREX® 2 SG 
Kukai ņu attīstības regulators mušu kāpuru kontrolei 

 
SASTĀVS  
2% ciromazīna (2-ciklopropilamino-4,6-diamino-s-triazīns) 
 
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 NORĀDĪJUMI 
NEPOREX® 2 SG ir ūdenī šķīstošas granulas, kas piemērotas sausai izkaisīšanai, 
izsmidzināšanai un aplaistīšanai. Ieteicamā deva ir 0,5 g aktīvās vielas uz m2 neatkarīgi no 
lietošanas veida. Sīkāku informāciju skatiet pievienotajā lietošanas instrukcijā. 
 
PIESARDZĪBAS PASĀKUMI UN PIRM ĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI 
LIETOT ĀJA DROŠĪBA 
Vienmēr jāveic pasākumi, ar kuriem tiek samazināta darbinieka pakļaušana iedarbībai. 
Nenorīt un neieelpot. Izvairīties no saskares ar ādu, acīm un apģērbu. Izkaisīšanas laikā valkāt 
cimdus. Darba laikā neēst, nedzert un nesmēķēt. Pēc darba nomazgāt aptraipītās ķermeņa 
daļas un nomainīt apģērbu. Pašsajūtas pasliktināšanās gadījumā pārtraukt darbu un 
nekavējoties sazināties ar ārstu.  
 
PRETINDE 
Nav zināma neviena specifiska pretinde. Ārstēt simptomātiski. 
 
UZGLAB ĀŠANAS NOSACĪJUMI 
Glabāt oriģinālajos, cieši noslēgtos konteineros, bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā. 
Glabāt atsevišķi no barības, pārtikas un stimulējošajiem līdzekļiem. Sargāt no tiešiem saules 
stariem, mitruma, ūdens un lietus. 
Uzglabāšanas laiks norādītajos glabāšanos apstākļos sastāda 5 gadus.  
 
VISPĀRĪGI IETEIKUMI 
Nepieļaut siļu un dzirdņu piesārņošanu. 
 
UTILIZ ĒŠANAS APSVĒRUMI SAIST ĪBĀ AR PRODUKTU UN PIESĀRŅOTO 
IEPAKOJUMU  
Atlikušo maisījumu nedrīkst izmest dīķos, upēs un kanalizācijas sistēmās. Iznīcināt 
piesārņotos konteinerus un atlikušo produktu ķīmiskām vielām paredzētā atkritumu 
dedzināmajā krāsnī. Ja iznīcināšana drošā veidā nav iespējama, sazināties ar ražotāju, 
izplatītāju vai vietējo pārstāvi. Vienmēr ievērot vietējos noteikumus un prasības. 
 
IEPAKOJUMA IZM ĒRS 
1 kg, 5 kg 
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RAŽOTĀJS 
Schirm AG, Division Sifokan,  
Dieselstrasse 8,  
D-85107 Baar-Ebenhausen,  
Vācija 
 
REĢISTRĀCIJAS APLIEC ĪBAS ĪPAŠNIEKS: 
Novartis Animal Health d. o. o., Verovškova 57, 1000 Ļubļana, Slovēnija, tālr. +386 1 580 28 
84, fakss +386 1 568 34 88   
 
Reģistrācijas apliecības numurs: 
 
          
P numurs:                               Izgatavošanas datums:                              Derīguma termiņš:  
 
 
 
PIRMS LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASĪT PIEVIENOTO DETALIZĒTO 
INFORMĀCIJU PAR NEPOREX® 2 SG LIETOŠANU. 
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LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 
 

NEPOREX® 2 SG 
 
NEPOREX® 2 SG ir ūdenī šķīstošas granulas, kas piemērotas 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. 
 
Vispār īgs 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. 
 
Apstrādes intervāls 
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. 
 
1. pielietojums 
 
Liellopu mītnes 
 

Neporex® 2 SG daudzums, lai 
apstrādātu 20 m x 50 cm garu 
daļu (10 m2) 

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.   
 
 

  
 Aplaistīšana  Izsmidzināšan

a 
 250 g/7,5 l ūdens 250 g/2,5 l 

ūdens 

 
2. pielietojums 
 
Liellopi uz sietveida grīdas 
 
Tūlīt pēc mēslu iztīrīšanas apstrādāt visu grīdu. 

Neporex® 2 SG daudzums, kas 
nepieciešams 10 m² platībai  
Sausa izkaisīšana 
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Atkārtot apstrādi pēc katras izvākšanas vai tad, ja tiek 
atrasti mušu kāpuri. 

250 g 
 

 
3. pielietojums 
 
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, kas 
nepieciešams 10 m² platībai  
 
Sausa 
izkaisīšana 

Aplaistīšana Izsmidzināš
ana 

250 g 250 g/7,5 l 
ūdens 

250 g/2,5 l 
ūdens 

 
 
4. pielietojums 
 
Mājputnu m ītnes 
 

Neporex® 2 SG daudzums, kas nepieciešams 10 
m² platībai 
 

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. 
 

Mitri pakaiši Sausi pakaiši 
Sausa 
izkaisīšana 

Aplaistīšana Izsmidzināšan
a 

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.   
 
NEPOREX® 2 SG neietekmē pieaugušas mušas. Lai iznīcinātu pieaugušās mušas, vienlaikus 
veikt apstrādi ar NEPOREX® 2 SG un AGITA® 10 WG. 
 
 
 


