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lugorna är inte bara irriterande. De transporterar 
också runt smuts och mikroorganismer. Att de 
smutsar ner syns tydligt på fönster, lampor och 
mjölkledningar. Det finns också risk för flygbu-
ren smittspridning. Flugorna sprider bakterier och 

virus från gödsel till foder, från kadaver till sår, från djur till 
djur, från spene till spene, från djur till människa och omvänt.

Börja tidigt med flugbekämpningen
Det viktigaste är att börja tidigt. Det innebär helt enkelt att:

• Ta bort de flugor som överlevt vintern, låt dem inte 
föröka sig. Använd t.ex. våra flugpapper tidigt på säsongen 
på utsatta ställen.

• Rensa bort de platser där övervintrande ägg och larver 
kan växa till. Typiska ställen i stallet är fuktiga, varma göd-
sel- och fodersamlingar. 

Fortsätt sedan med flugpapper och flugband genom 
säsongen. Ha också vårt flugspray hemma för akuta punkt-
insatser. Håll snyggt och rent så att flugorna inte kan föröka 
sig så lätt. Se till att ha produkter hemma, då går det lätt att 
byta.  Och sist med inte minst, se till att ventilationen i stallet 
fungerar bra.  Flugor gillar inte torr och sval luft som rör sig.  
Ett tips för sköna stunder i solen är att hänga upp en flugpåse 
i närheten av fikaplatsen, för att minska antalet flugor också 
där. Med tidiga förberedelser kan både du och dina kor se 
fram emot en skön sommar med färre flugor. 

Flugorna gör stor skada bara genom att 
finnas till och irritera människor och djur. 
Korna blir störda, när de vilar, när de äter 
och när de mjölkas. Det gör att korna äter 
mindre, vilket i sin tur ger minskad produk-
tion (både mjölk och tillväxt) samt dålig och 
långsam mjölknedgivning.  Var förberedd 
tidigt på säsongen så klarar du matchen 
mot flugorna. 

1 Så här effektivt kan flugor sprida smitta
Mikroorganismer fastnar på flugorna när de 
med känselkropparna på fötter och snabel, 

“smakar av” det smutsiga underlaget. När de 
kommer till nästa plats, som kan vara sår eller 
foder, lämpar de av sin barlast och fångar på nytt 
upp andra mikroorganismer som förs med till nästa 
plats.

2 Husflugan löser upp det hon vill äta med 
saliv och gör “födan” flytande. Eftersom 
flugorna gärna livnär sig på avfall, gödsel och 

as, följer stora mängder mikroorganismer med. 
De stöts sedan upp tillsammans med födan med 
jämna mellanrum under matsmältningsprocessen. 
De når snabelns mynning och därmed också 
yttervärlden. En del mikroorganismer överlever 
också matsmältningen och sprids med flugans 
exkrementer.

• Flugpapper: s180 8 ark 60x30 cm, 
   finns i fler storlekar 
   art.nr. 96809302 

• Flugband:  500 m med hållare  
art.nr. 96809340,  refill 96809345

• Flugspray: 750 ml
art.nr. 92062701 

• Flugpåse: För användning utomhus 
art.nr. 96809330 (3- pack)

Fakta om flugor

✔ Giftfria, utgör ingen fara för varken 
husdjur eller människor.

DU BESTÄLLER 
flugprodukterna via 
din servicetekniker, 
genom att ringa till 
orderservice, eller 
beställ själv via 
webben.

✔Miljöanpassat  
  – deponeras i vanligt hushållsavfall.

✔ 3D-mönster och unika färgkombi-
nationer ökar effekten, särskilt i gryning 
och skymning. Ger ca 60% högre effekt.

Om våra flugpreparat

• En övervintrad fluga kan 
lägga 2000 ägg

• Vid gynnsamma förhållan-
den tar det ca 10 dagar från 
äggläggning till färdig fluga 

• Det kan bli 10 generationer 
flugor på en säsong

VISSTE DU ATT:


