Moth Suppression

Najwyższej jakości ochrona przed szkodnikami magazynowymi (mole spożywcze)

       Pułapka Moth Suppersion jest to pierwsza pułapka używana zarówno do monitoringu osobników męskich i żeńskich. Feromon wabi samce moli przez okres dwóch miesięcy, natomiast atraktant wabi samice przez jeden miesiąc, dodatkowo wygląd pułapek kolorystycznie zwiększa ich atrakcyjność dla samic. 
         Indyjski mól jest w stanie złożyć 200-400 jaj w ciągu swojego życia.
Przechwytywanie samic moli zapobiega składaniu jaj na produktach spożywczych.
Każda samica, która zostanie złapana w pułapkę, równa się pułapce pełnej samców.
       Pułapki feromonowe są w stanie uchwycić 200-300 moli. 

Żeńskie i męskie wabiki 

        Przynęty są pakowane w słoiki z polipropylenu w zestawach po 10 sztuk.
W zestawie są dwa słoiki z przynętami wabiące mole spożywcze (razem 20 przynęt).
Pozwala to na dwa miesiące atrakcyjności każdej pułapki, kiedy wymieniamy wabiki co miesiąc 
w każdym zestawie.
        Nowość! Feromon płciowy, który przyciąga samce moli jest teraz włączony do przynęt wabiących samice. Zarwno samce i samice wabione są przez jedną przynętę zawierajacą feromon płciowy oraz atraktant pokarmowy.


Pułapki Moth Supperssion

       Pułapki są nietoksyczne, lepki klej i używanie przynęt, feromonów przyciąga zarówno samców, jak i samice moli składające jaja.
      Wygląd pułapek, wizualnie i kolorystycznie zwiększa atrakcyjność dla samic.
Te pułapki mają o 50% większą powierzchnię przechwytywania niż inne pułapki.          
Wabiki feromonowe będą atrakcyjne przez okres dwóch miesięcy, podczas gdy żeński atraktant, będzie aktywny przez jeden miesiąc.


Postępowanie z przynętami

1.  Umieścić przynętę w centralnym punkcie każdej pułapki.
2.  Do umieszczenia przynęty w pułapce należy użyć pęsety.
4.  Po pracy należy dokładnie umyć ręce, aby usunąć wszelkie pozostałości.
5.  Uwaga: składniki są łatwopalne, należy zachować  knot z dala od otwartego ognia.
6.  Przynęty przechowywać w szczelnie zamkniętych słoikach, w chłodnym pomieszczeniu lub w lodówce . Przechowywanie w ciepłym i gorącym środowisku zmniejsza ich atrakcyjność.
7. Zużyte pułapki i przynęty należy traktować jako odpad komunalny.
9.  Zawartość opakowania przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.


Rozmieszczenie pułapki

1. Otwórz pułapkę, chwyć w połowie górnego i dolnego brzegu i pociągnij w przeciwnych kierunkach.
2. Umieść każdą przynętę w centralnym punkcie na dolnej powierzchni kleju.
3. Podstawę pułapki wzdłóż linii perforowanej zawiń do góry po obu stronach, tak żeby utworzyć pionowe ścianki.
4. Dołączony biały drucik przewlecz przez dziurkę w górnej części pułapki i zawieś na wysokości około głowy.
5. Rozmieszczenie pułapek powinno być 1-2 pułapki na 30 m2.
6. W celu zwiększenia skuteczności pułapek na samice moli, umieść co 1m na każdej powierzchni ściany.
7. Nie należy umieszczać pułapki w zasięgu 10m od otwartych drzwi, otworów wentylacyjnych lub okien.
8. W magazynach wysokiego składowania, w których przechowywana jest żywność wyżej niż 
7 m, powinny być zainstalowane dodatkowe pułapki na wyższych punktach.
9. Pułapki mogą być umieszczone na zewnątrz. Umieścić je należy w odległości 15-25m od budynku.
10. Pułapkę należy wymienić gdy powierzchnia pułapki jest pokryta owadami więcej niż w 75% , lub gdy klej nie jest już lepki z powodu kurzu. Przenieś przynętę ze starej pułapki do nowej jeżeli przynęta jest nadal aktywna.



   Pułapki Moth Suppression są zalecane do domów, sklepów, obiektów żywności, hal produkcyjnych..




