Bekæmp fluerne
før de reducerer din indtjening

Jo flere, jo bedre!
Det gælder bare ikke
fluer.
En enkelt flue kan
være irriterende. men
en flue er sjældent
alene. Faktisk kan
to fluer blive til flere
millioner - på bare en
sæson.

Større risiko for smitteoverførsel
Det er en del af fluens liv at flyve rundt
og derefter lande på alt. De sidder på
gødning, på koens patter, ved øjne og
mund og i åbne sår. Hvis uheldet er ude,
kan fluer overføre alvorlige sygdomme til
både mennesker og dyr.

Faldende mælkeydelse
Dyr er mere eller mindre forsvarsløse
overfor fluer. En sund ko har behov for
foder og vand og for at kunne fordøje det
i fred og ro. Det er ikke muligt, hvis fluen
konstant generer den. Irritation og stress
forhindrer koen i at æde tilstrækkeligt, og
det vil resultere i faldende produktivitet og
lavere mælkeydelse.

Dræb larverne før de udvikler sig til
fluer
Den bedste måde at bekæmpe fluer
på er meget enkel og ligetil. Hav en
god hygiejne og ventilation i stalden og
bekæmp larverne på de steder hvor de
udvikler sig til fluer. Kombiner det med
effektive fluefangere der fanger de fluer,
som trods alt overlevede.

Fluer er en trussel mod hygiejnen
Når der kommer fluer ind i stalden eller
malkerummet, kan din mælkekvalitet
komme i fare. De forskellige bakterier og
vira, fluerne bærer på, finder ikke kun
vej til køerne, men også til selve mælken
gennem malkesæt og pattegummi.

Fluer elsker din stald, fordi de har
optimale betingelser for at formere sig.
Dybstrøelse, foderrester, gødning og
spaltegulve giver tilsammen al den
varme, fugtighed og føde, de har brug
for.
I disse perfekte omgivelser er
reproduktionstiden for en flue kun 9-10
dage. I den tid bliver ægget til larve, som
derefter skifter hud tre gange, før den
bliver en puppe og til sidst en flue.
Vi ser kun 20% af flueproblemet

Det er de 80%
af flueproblemet,
vi ikke ser

Voksen flue
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DeLaval fluesortiment
Giftfri fluebekæmpelse
Fluepapir
DeLaval fluepapir har en meget stærk og
miljøvenlig lim. 3D mønstret giver sammen
med den unikke farvekombinationen en
meget effektiv limfælde. Farverne optager
lyset bedre og øger fangsttiden, selv når
det er mørkt. Det giver fluefælder, der er
op til 60% mere effektive end traditionelle
limfælder.
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1. Aptaor fluegardin C210 (700 x 30 cm)
Rulles ud efter behov. Det kan hænges op
flere steder. Træk den længde ud, du har
brug for og hæng det op. Det kan også
hænge vandret med limsiden nedad.
2. Aptaor flueark S180 (8 ark à 60 x 30 cm)
Placér flere ark med 5-8 m mellemrum for
at få en øget aktivitet. For at holde et fluefrit
miljø; skift arkene ud regelmæssigt (1 gang
om måneden).
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3. Aptaor flueark S35 (6 ark à 30 x 12 cm)
Placér i mindre rum. For at holde fluefrit miljø
skift arkene ud regelmæssigt.
4. Aptaor gardin S60 (lille rulle 600 x 10 cm)
Det praktiske gardin passer godt til små
rum (fangstområdet er 6x0,1 meter) Træk
den ønskede længde frem, fastgør løkken
i en krog og håndtagget i en anden. Rullen
hænges vandret fra loftet eller mod væggen
med limsiden nedad eller fremad. Rullen kan
også hænge i håndtaget.

Aptaor™ PYR spray
Aptaor™ PYR spray er
effektiv til at udrydde fluer
og andre flyvende insekter fra boligen, stalden
eller andre steder i din
mælkeproduktion.
Pyrethrin, det aktive stof
i Aptaor™ PYR spray,
er blevet brugt i årtier
og er en sikker måde til
at bekæmpe insekter.
Det nedbrydes hurtigt i
miljøet.

Fluebånd
Fluebåndet trækkes ud over hele staldens længde. Fluerne sætter sig fast i
limen på fluebåndet. Det er let at rulle
nyt bånd ud, samtidig med at det brugte
bånd ruller ind på egen spole.
Fluebånd med holder
Fluebånd, refill 500 m
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 Vinduesfluefanger
Transparent plastfilm med
lim til at sætte på vinduet
hvor fluerne er.

DeLaval er et varemærke tilhørende DeLaval Group .Fabrikanten forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer. 0520

 Aptaor™ fluepose
DeLaval fluepose er en fluefanger til
udendørsbrug. Bland posens indhold
med 0,5 liter lunkent vand og hæng den
uden for stalden. Flueposen er 100%
organisk og giftfri. DeLaval fluepose
virker i 4-6 uger. Lokkemidlet er proteinbaseret og udsender en stærk luft, der
lokker fluer.

