MT-lamatas lapsenēm un
dunduriem

Izbaudiet dabu, neraizējoties ar
lapsenēm un/vai dunduriem
Šīs lamatas ir radītas, lai notvertu šos agresīvos
insektus, kas mēdz būt tik ļoti kaitinoši:
•
Dunduri parasti sastopami periodā no maija līdz augustam.
•
Lapsenes parasti sastopamas augustā un septembrī.

www.insective.com

MT-lamatas lapsenēm, dunduriem un mušām
Izbaudiet dabu, neraizējoties ar lapsenēm un/vai dunduriem
Alcochem Hygiene, H-lamatu - dunduru

• Dunduri parasti sastopami periodā

lamatu sistēmas - radītājs ir izveidojis jaunu
un iedarbīgu āra lamatu sistēmu: MT
lamatas.

no maija līdz augustam.
• Lapsenes parasti sastopamas

Šīs lamatas ir radītas, lai notvertu šos

augustā un septembrī.

agresīvos insektus, kas mēdz būt tik ļoti
kaitinoši: dundurus un/vai lapsenes.

Lamatu darbības princips

• Dunduru pievilināšanai izmantotais princips ir pierādīt un plaši izmantota metode:
Ar saules gaismas palīdzību tiek uzsildīts zem piltuves esošais gaiss, kuru absorbē
melnā lode. Pati lode sāk izstarot šo infrasarkano enerģiju.
Dundurus piesaista infrasarkanais starojums, kas nāk no lielākiem objektiem. Viņi
redz šos objektus kā potenciālus barošanās avotus (cilvēkus vai lielākus zīdītājus,
piemēram, zirgus vai govis) un nolaižas uz tiem. Atrodoties uz melnās lodes, tie
mēģinās to izpētīt un iedzelt tai. Tā kā dunduri nespēs iegūt kāroto asins devu, viņi
sekos savai dabiskajai uzvedībai un lidos prom.
Dunduri parasti lido virzienā uz augšu. Ap lodi esam izvietojuši piltuves sistēmu,
caur kuru kukaiņi nonāk centrālajā savākšanas traukā, no kura nav iespējams
izbēgt.

• Lapseņu lidošanas uzvedība ir līdzīga dunduru uzvedībai, arī lapsenes lido virzienā
uz augšu. Atšķirībā no dunduriem, lapsenes nepievilina infrasarkanais starojums, bet
gan salds aromāts, piemēram, cukura koncentrāts. Papildus iegādājams lapseņu
šķidrums (*) var tikt ievietotas savākšanas traukā, lai pievilinātu lapsenes. Lapsenes
pietuvosies lamatām no apakšas un ielidos savākšanas traukā. No turienes
izbēgšana vienkārši nav iespējama. (*) Lapseņu šķidrums nav iekļauts komplektācijā

Vienkārši un efektīvi kontrolējiet insektus, kurus nevēlaties redzēt savā tuvumā.
MT lamatas ir paredzētas pakāršanai. Papildus pieejams metāla kronšteins.
Izvietošanas norādījumi:
• MT lamatu princips darbojas tikai ārā, jo lodes uzsildīšanai nepieciešama saules gaisma.
• Novietojiet MT lamatas tālāk no ierastajām sēdēšanas vietām (terases utt.).
• Novietojiet MT lamatas vietā, kuru (daļēji) apgaismo saules gaisma. Noēnotās vietās tās nebūs tik
efektīvas.
• Novietojiet MT lamatas vismaz 1,00 m un ne vairāk kā 1,80 m virs zemes.
• Ja MT lamatas tiek izmantotas lapseņu kontrolei, ielejiet savākšanas traukā
lapseņu šķidrumu. Tas darbosies 2 līdz 4 nedēļas.
Izmantošanas vietas:
• Dārzā
• Pie baseina
• Pie staļļiem & zirgu pļavām
• Terasēs
• Golfa laukumos
• Un jebkurā citā vietā, kur neērtības sagādā

Specifikācijas:
• Izmēri: 40 x 50 cm (diametrs x augstums)
• Svars: apt. 1,5 kg
• Iedarbības teritorija: 25 (intensīva kontrole) līdz 100m2
Garantija: 1 gada garantija pret mehāniskiem
bojājumiem

lapsenes un/vai dunduri
Vairāk informācijas: • Tālr.: +371 67 320 172 • www.odumagnets.lv • info@odumagnets.lv

