Bez insekticídne pasce

Zaručený efekt
Pasca na ovady a osy: Vysoko atraktívna
pasca, obsahuje potravinový atraktakt a sexfermón pre účinný a evnironmentálne priateľský
odchyt lietajúceho hmyzu. Vhodné aj na odchyt
ostatného lietajúceho hmyzu
Balenie:
1 kus/ krabička, 6krabíc / kartón

Bez insekticídne lepové pásy na odchyt
lietajúceho hmyzu obsahujúce sex-feromón
(Z-9 trikozén)
Moderná verzia tradičnej mucholapky
Lep na muchy:
Balenie:
2 lepové pásy so závesom/ krabica
24 krabíc/ kartón

Lep na potravinovú moľu: lepová a monitorovacia
pasca obsahujúca sex-feromón pre odchyt potravinovej
mole v domácnostiach, potravinách, skladoch.
Odporúča sa používať ako monitorovacia pasca pri
prevencii, dokumentovať výskyt škodcov a zamedziť
zahniezdeniu.
Účinnosť 6-8 týždňov.
Balenie:
2 pasce - 2 atraktanty - 2 závesy / balenie
16 balení / kartón

Náhradný sáčok:
Balenie:

Lep na muchy PLUS (veľký):
Balenie:
4 kusy / balenie, 10 balení/ kartón

Tradičná mucholapka:
Balenie:
100ks / balenie
10 balení/ kartón

FARM pasca na muchy do domáceho
chovu: jednoducho aplikovateľná pasca s
veľkou kapacitou odchytu múch. Schopná
odchytiť niekoľko ticís kusov llietajúceho
hmyzu.
Odporúčaná pre umiestnenie do okolí
domácností, chovov, fariem
Balenie:
1 pasca/ krabička
12 krabíc/ kartón

Produkty sú taktiež k dispozícií pre profesionálnych
poskytovateľov služieb

Lep na šatovú moľu: lepová a monitorovacia
pasca obsahujúca sex-feromón. Jednoduchá,
estetická v šatníkoch, skriniach a bez zápachu.
Účinnosť 6-8 týždňov
Balenie:
2 pasce - 2 atraktanty - 2 závesy / balenie
12 balení/kartón

Pasca na ovocné mušky: lepová pasca
s tekutým atraktantom, obzvlášť vhodné
pre odchyt ovocných mušiek.
Účinnosť 3-5 týždňov.
Balenie:
1 pasca s tekutou náplňou/ krabička
12 krabíc/ kartón

Lep na myši a lezúci hmyz: obsahuje
netoxické, nehorľavé a priehľadné
lepidlo bez zápachu, pre odchyt myší.
Zabezpečí účinnosť aj vo vlhkom
prostredí. V prípade potreby sa dá
odstrániť technickým benzínom.
Balenie:
135g/tuba, 50 balení/ kartón

Lepový pás na lezúci hmyz: lepová
a monitorovacia pasca s obsahom
atraktantu pre odchyt a monitoring
švábov a lezúceho hmyzu pre
zamedzenie zahniezdenia.
Účinnosť 4-6 týždňov.
Balenie:
4pasce - 4 atraktanty / balenie
8 balení / kartón

