LEJKOWA FEROMONOWA PUŁAPKA NA MKLIKA
w postaci plastikowej pułapki z dyspenserem feromonowym samicy mklika .
(Ephestia / Plodia z rodziny Pyralidae - Mkliki)

ETYKIETA /INSTRUKCJA UŻYCIA:
ZASTOSOWANIE: Lejkowa pułapka feromonowa na mkliki przeznaczona jest do stosowania w magazynach
zbożowych, zakładach przetwórstwa spożywczego , młynach, piekarniach, cukierniach , sklepach oraz we
wszystkich pomieszczeniach gdzie przechowywana jest mąka i jej przetwory. w pułapce znajduje się feromon samic
mklika. Pułapka wabi samce mklika i służy do monitorowania. Należy złożyć pułapkę zgodnie z przedstawioną
instrukcją montażu. Otworzyć szczelnie zamkniętą saszetkę i umieścić dozownik z feromonem w czerwonym
kapturku, który następnie umieścić w górnej zielonej pokrywie.
ROZMIESZCZENIE PUŁAPEK NA OBSZARACH MONITOROWANYCH: Pułapki zawieszać na wysokości
głowy, w miejscach łatwo dostępnych do kontroli, jednak z dala od ciągów komunikacyjnych. Stosować w
miejscach znacznej infestacji. NIE UMIESZCZAĆ PUŁAPEK w pobliżu otwartych okien, drzwi lub kanałów
wentylacyjnych, gdzie ciąg powietrza spowoduje przewiew feromonów z miejsca monitorowania. Zaleca się
rozstawiać/ wieszać pułapki 1 sztukę na ok. 600 m3,,co odpowiada 100 m2 powierzchni podłogi w budynku o
wysokości 6 m.
WYMIANA WABIKÓW FEROMONOWYCH I KONSERWACJA PUŁAPEK :
Wabiki powinny być wymieniane co 6 tygodni. Należy się pozbyć zużytej saszetki z kontrolowanego obszaru (patrz
postępowanie z odpadami). Wewnątrz obudowy jest miejsce na zastosowanie lepu płaskiego. W przypadku złapania
się wielu owadów, lub pogorszeniu się jakości powierzchni klejącej ze względu na zapylenie, lep należy wymienić
na nowy.
OBSERWACJE I REJESTROWANIE DANYCH:
W przypadku występowania niskiej populacji szkodników, ilość złapanych owadów powinna być rejestrowana raz
w miesiącu, jednakże w obszarach występowania większych populacji , rejestracja powinna być przeprowadzana
częściej. Należy zapisywać ilość złapanych owadów w karcie przeglądu pułapki feromonowej na mkliki, z
zaznaczeniem rozmieszczenia każdej pułapki, a następnie zachować zapisy w dokumentacji Programu Zwalczania
Szkodników, dla celów późniejszego porównania i określenia miejsc występowania szkodnika.
UWAGA:
W celu uniknięcia pogorszenia wydajności systemu pułapek, zdecydowanie zaleca się stosowanie pułapek wyłącznie
dla wyżej wymienionych gatunków owadów. Nigdy nie należy używać w pułapkach dwóch wabików na różne
gatunki szkodników.
PRZECHOWYWANIE:
Saszetki z dozownikami feromonów przechowywać w temp. do 15ºC przez okres 12 m-cy, dłuższe
przechowywanie jest możliwe do 18 miesięcy w przypadku ich schłodzenia do temp. 4ºC lub niższej. Dozowniki
feromonów – wabiki Suterra mają znany i oznaczony okres aktywności po otwarciu saszetki. Po upływie podanego
czasu, dozowniki feromonów powinny zostać wymienione na nowe.
Postępowanie z odpadami: dozowniki feromonów i ich opakowania (saszetki) traktować jako odpad komunalny,
nie sklasyfikowane jako niebezpieczne.
Identyfikacja zagrożeń: produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny, nie są znane bezpośrednie i
pośrednie skutki uboczne.
Substancja czynna – (cis-9, trans-12 – tetradecadienyl acetate; Z,E – 9, 12- 14; Ac) [zaw.2mg/dyspenser]
Pierwsza Pomoc : Należy uważać aby dzieci nie zadławiły się dozownikiem, w przypadku kontaktu z oczami
przepłukać oczy dużą ilością wody. Umyć ręce po kontakcie z dozownikiem .W przypadku połknięcia dozownika ,
zasięgnąć porady lekarza.
Środki ostrożności : Chronić przed dziećmi , nie jeść, nie pić nie palić w czasie pracy z produktem
Produkt uzyskał: Pozwolenie MZ nr 1228/04 Nr serii/nr partii podany wewnątrz na gazoszczelnej saszetce oraz
Atest PZH /HB-0119

Podmiot odpowiedzialny:
DEZ-DER Krzysztof Karpiński
08-412 Borowie , Łopacianka 62
tel / fax : 22 / 717-9000
www.dezder.pl
www.eddd.pl

Producent : Suterra Treforest Industrial Estate, Pontypridd,
Wielka Brytania

Zestaw zawiera: Plastikowa lejkowa (kominowa) pułapka -1szt. plus dozowniki feromonów w
gazoszczelnych saszetkach – 4 szt.
Data ważności: 12 m-cy w 15ºC, 18 m-cy w 4ºC

Data produkcji :

