Firmaprofil

Miljøfluen® er et dansk firma, der producerer og leverer gyllefluer (også kendt under navnene rovfluer,
biofluer eller miljøfluer) samt snyltehvepse som fluebekæmpelse til svine- og kvægstalde.
Gyllefluen (Hydrothaea aenescens) samt snyltehvepse (bl.a. af arten Muscidifurax raptor/zaraptor samt
Nasonia vitripennis) findes vildt i naturen over det meste af Europa og er en naturlig fjende af den
almindelige stueflue (Musca domestica) og ikke mindst stikfluer (Stomoxys calcitrans), der ofte er højt
repræsenteret i mange stalde. Gyllefluer går også under betegnelsen rovfluer, fordi deres larver driver rov
på andre fluers larver ved at æde dem.
Ved at tilføre gyllefluer eller snyltehvepse med jævne mellemrum til staldmiljøet, kan mængden af generende
fluer holdes effektivt nede igennem hele året.

Hverken gyllefluer eller snyltehvepse generer dyr eller mennesker i stalden. Gyllefluerne søger mod mørke
steder, såsom gyllekanaler og sværmer ikke som mange andre typer af fluer. Snyltehvepsene er mindre end
2 knappenålshoveder store og stikker udelukkende deres brod i fluepupper for at lægge æg.

Arbejdet med begge produkter er minimalt,
idet man blot modtager en pakke med
produkterne og åbner beholderne (poser eller
bægere) og placerer dem i nærheden af det
område, de skal bekæmpe. Vi sender
produkterne direkte til gården og har erfaring
med store, komplekse ejendomme.
Konceptet hos Miljøfluen® fungerer som et
abonnement – uden binding, hvor du først
tager en gratis indledende snak med en
konsulent fra Miljøfluen® om dine stalde og
hvilke produkter, der egner sig bedst til dem.
Efterfølgende får gården tilsendt produkterne
med jævne mellemrum efter en veltilrettelagt
og aftalt leveringsplan.
Der følger vejledning med produkterne og alt kan naturligvis formuleres på engelsk, hvis det ønskes.
Miljøfluen® har produceret
og leveret gyllefluer og
snyltehvepse siden 1993 og
sender også produkter til
flere steder i Europa.
For at høre mere om,
mulighederne for
anvendelsen af gyllefluer i
dine stalde, er du
velkommen til at kontakte os
uforpligtende på tlf.
98259900 eller
info@miljofluen.dk
Du kan læse mere om
gyllefluer og snyltehvepse på
www.miljofluen.dk

