Pułapka na karaczany HOY HOY jest pułapką do monitorowania i
wyłapywania karaczanów, niezawierającą insektycydów.
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•
•
•
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•

Łatwa w użyciu i usunięciu.
Fenomenalna skuteczność dzięki specjalnej przynęcie spożywczej
wabiącej karaczany.
Czysta i bez przykrego zapachu.
Jeszcze bardziej skuteczna dzięki specjalnym listkom Foot Mat
ułatwiającym dostanie się karaczanom do wewnątrz pułapki.
Możliwość regulacji wysokości pułapki.
Możliwość pionowego ustawienia pułapki.
„Falująca” powierzchnia lepna wyłapuje więcej owadów.

SPOSÓB UŻYCIA:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Odklej białe listki mat i naklej w dedykowane miejsca na pułapce.
Usuń szarą folię ochronną ze środka pułapki.
Ostrożnie wyciągnij woreczek z atraktantem wabiącym z foli aluminiowej
i umieść go w centralnym miejscu powierzchni lepnej.
Nie ma konieczności rozrywania woreczka z atraktantem.
Umieść rozstawioną pułapkę wzdłuż ściany i z dala od bezpośredniego
działania światła słonecznego.
Dla uzyskania najlepszych efektów użyj wielu domków HOY HOY w
różnych miejscach.
Jeżeli po kilku dniach od wystawienia, na pułapce nie ma karaczanów
należy przestawić pułapkę w inne miejsce.
Rozstawiona pułapka HOY HOY pozostaje skuteczna 3 do 4 tygodni.
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