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Vliegenmateriaal

Gebruiksklare oplossing tegen vliegen op volwassen runderen. Aan te 
brengen als een lijn op de rug van het dier waarbij zeker 1/4de van de 
dosis op de nek moet worden aangebracht. Alle runderen tegelijkertijd 

behandelen. 

Granulaat dat de groei van larven afremt waardoor ze niet ontpoppen. Te 
strooien op broedplaatsen. Bij gebruik dienen de dieren niet verplaatst te 

worden. 

Concentraat insecticide tegen vliegende en kruipende insecten in 
woningen en stallen. Zeer snelle en langdurige werking. 

Zeer doeltreffend concentraat, aan te lengen met water. Bestrijdt alle 
vliegende en kruipende insecten door plaatselijke behandeling onder lage 

druk (2 bar). 

Elektrische vliegendoder door een elektrische schok. Voorzien van twee 
blauwe lampen van 15 Watt, geschikt voor 150 m². Mogelijkheid om het
toestel op te hangen of neer te zetten. Gefabriceerd uit licht aluminium. 

Elektrische vliegendoder door een elektrische schok. Voorzien van twee 
groene lampen van 20 Watt, geschikt voor 300 m². Gefabriceerd uit licht 

aluminium. Toestel is spuitwatervast (IP 44), voor de bijzondere eisen in de 
agrarische sector.  

Inhoud: 5 kg 
Dosis als strooimiddel: 250 g / 10 m² 
Dosis als gietmiddel: 250 g / 10 l water / 10 m² 

Inhoud: 500 ml 
Dosis: 25 ml / 5 l water / 100 tot 150 m² 

Inhoud: 1 l 
Dosis: 100 ml / 10 l water / 100 m² 

Afmetingen: 51 x 39 x 12 cm (b x h x d) 
Hoogspanning: 4000 Volt 

Afmetingen: 66 x 31 x 12 cm (b x h x d) 
Hoogspanning: 5000 Volt 

Inhoud: 1 l en 2,5 l                Dosis: 10 ml / 100 kg, max 25 ml per dier 

Tectonik Pour-On

Neporex 2 SG

Exit 100 EW

Permas 250 Combi EC

Halley 2138-S

Halley 2214-B

Gratis 
pistool 

bij aankoop 
2 x 2,5 l

Lurectron 
Bij aankoop  
3 x 500 ml

Bij 4 x 5 kg 
Neporex

- 10 %

GRATIS

tot 
150 m²

tot 
300 m²

Groot 
uitdrijf– en 

knock-down 
effect.
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Vliegenvanger met lokstof voor agrarisch gebruik. Gifvrij en 
milieuvriendelijk! 

Complete kit in twee versies: 
400 m vliegenlint of 400 m vliegenkoord 

Vervangrol van 400 m is apart verkrijgbaar 

Klevende rol met lokstof (9 m). Insecten worden aangetrokken en 
blijven op de rol vastzitten. Gifvrij en milieuvriendelijk! Geschikt voor in 

de stal, keuken, ... 

Concentraat insecticide tegen vliegende en kruipende insecten in 
woningen en stallen. Zeer snelle en langdurige werking. 

Muscamatic apart verkrijgbaar. 

Ecologische spuitbus tegen vliegende insecten. Zeer snelle werking. 
Ongeëvenaard uitdrijfeffect t.o.v. verscholen insecten in stallen en en 

moeilijk te behandelen ruimten. 

Insecticide strijkmiddel in granulaat vorm tegen vliegen in stallen. Effectief 
door toevoeging van een vliegenferomoon dat werkt als lokstof. Contact 

met mensen en gewervelde dieren vermijden. 

Insecticide strijkmiddel in granulaatvorm tegen vliegen in stallen. Bestrijk 
dit middel daar waar vliegen zich graag bevinden: warme en zonnige 

binnenmuren, hokafscheidingen, deurstijlen, melkleidingen. 

Inhoud:1 verstuiver, 1 Muscamatic 250 ml en 2 batterijen. 

Inhoud: 700 ml 
Dosis: 1 sec / 10 m² 

Flymaster Lint/Koord

Vliegenrol met lokstof

Fly Free Kit

Zerox

Lurectron Fly Bait

Agita

Inhoud: 400 g 
Dosis: 200 g / 160 ml water / 100 m²

Inhoud: 1 kg 
Dosis: 250 g / 160 ml water / 100 m²

100 % 
Biologisch

Gratis 
Verdeler bij 

2 x 400g

11 
Muscamtic 
+ 1 gratis

Eenvoudig 
& Snel

Meest 
Verkocht!

11 
+ 1 gratis
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