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Jak vyrobit levnou past na ovády z plastového kyblíku
1. VYVRTEJTE DÍRU
DO DNA ČERNÉHO,
PLASTOVÉHO KYBLÍKU. TOUTO DÍRKOU
PROTÁHNĚTE PEVNÝ
PROVÁZEK, LANKO.
KONCEM PROVÁZKU
UVNITŘ KYBLÍKU
PROVLEČTE KOVOVÝ
KROUŽEK/PODLOŽKU
A UVAŽTE UZEL TAK,
ABY SE PROVÁZEK
NEVYVLÉKL. POKUD
NEMÁTE PODLOŽKU,
POSTAČÍ VELKÝ UZEL.

2. VEZMĚTE TYČKU CCA 50 CM
DLOUHOU (NAPŘ.
DŘEVĚNOU, KOVOVÝ
PROFIL S OTVORY)
A ZAŠROUBUJTE DO
NÍ OČKO ČI HÁČEK.
NA NĚJ ZAVĚSTE
KYBLÍK.

3. UPEVNĚTE TYČ NA
OHRADNÍKOVÝ SLOUPEK
SMĚREM VEN Z OHRADY.
JE DŮLEŽITÉ, ABY BYLA
PAST UMÍSTĚNA NA
OTEVŘENÉM PROSTRANSTVÍ, IDEÁLNĚ
BLÍZKO VEGETACE, NA
POLOSLUNEČNÉM AŽ
SLUNEČNÉM MÍSTĚ, ABY
SE KYBLÍK MOHL VYHŘÁT
A VE VÝŠCE TAKOVÉ, ABY
SPODNÍ HRANA KYBLÍKU
BYLA VE VÝŠCE CCA 80
CM NAD ZEMÍ.

4. APLIKUJTE LEPIDLO STICKY-TRAP
LEP NA OVÁDY NA
VNĚJŠÍ STRANU
KYBLÍKU ŠTĚTCEM
NEBO MALÝM
MALÍŘSKÝM
VÁLEČKEM.
POUŽÍVEJTE RUKAVICE! NEJMENUJE
SE TO „LEP“ BEZDŮVODNĚ.

5. LEPIVÁ PAST Z
KYBLÍKU JE BEZPEČNÁ A ŠETRNÁ K
ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ. PŘÍPRAVEK
KONI ANI JINÉMU
ZVÍŘETI (KROMĚ
HMYZU) NEUŠKODÍ,
ALE MŮŽE SE STÁT,
ŽE SE O LEP OTŘOU
A HMYZ SE NA NĚ
BUDE LEPIT. PROTO
DOPORUČUJEME
UMÍSTĚNÍ PASTI Z
DOSAHU ZVÍŘAT.

Kromě Sticky-Trap lepu na ovády nabízíme zkompletované, předvrtané
kbelíky s lankem, vhodné k okamžité výrobě lepivé pasti bez průtahů.
Chcete s námi spolupracovat? Nebo jen vědět o Sticky Trap produktech více?
Neváhejte nás kontaktovat.

CENÍK
Sticky Trap Lep na ovády 3,5 l
Sticky Trap Lep na ovády 1,5 l
Sticky Trap Lep na ovády 0,5 l
Sticky Trap Set s kyblíkem

PŘÍRODNÍ ZPŮSOB BEZ PESTICIDŮ

LEP NA
OVÁDY

Sticky Trap Lep na ovády

Také nabízíme kompletní kyblíky

STICKY-TRAP

STICKY TRAP

– 1349,- Kč
– 810,- Kč
– 410,- Kč
– 99,- Kč
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Sticky Trap je lepidlo na ovády, které se používá k výrobě lepivých pastí. Lep na ovády je speciálně vytvořen pro chytání ovádů, lidově hovad, včetně ováda velkého, hovězího, bzikavek a
některých dalších druhů krev sajícího hmyzu. Základní principy této metody boje proti ovádům
byly objeveny v USA a jsou používány k redukci agresivního hmyzu po celém světě. Sticky Trap
Lep na ovády je průhledný a účinně lepí po dlouhou dobu (8-16 týdnů), je šetrný k životnímu
prostředí a navíc se do pasti nechytí téměř žádný nežádoucí úlovek v podobě užitečného hmyzu. Toto lepidlo již nahradilo konkurenční výrobek a je používáno do známé pasti Loer Glue
Trap firmy Kylix. Lep na ovády je používán v kombinaci s tmavým předmětem, který odráží teplo a hýbe se. Krvežíznivá samička ováda je přesvědčena, že jde o její budoucí kořist a neodolá
pokušení zaútočit. Lep můžete použít na černý závěsný míč z pastí na ovády, na plastový černý
kyblík či jakýkoliv tmavý kousek plastu. Sticky Trap Lep na ovády je cenově dostupný a rychle
vyřeší váš problém s ovády.
Sticky Trap Lep na ovády je voděodolný a účinný po dobu 8-16 týdnů.
Sticky trap Lep na ovády 0,5 l vystačí na natření cca 10 pastí.
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Použití Sticky Trap Lepu na ovády
Náš Sticky Trap Lep na ovády je používán k výrobě dobře známých a nejlevnějších pastí na ovády pouze za použití zavěšeného černého plastového kyblíku. Tento systém byl vyvinut v Belgii v létě 2014 a nyní jsou lepové pasti na
ovády rozšířeny v mnoha útulcích pro koně, stájích, zoologických zahradách,
na farmách, ale také v okolí bazénů, v kempech, sportovních hřištích, zkrátka
tam, kde se vyskytuje velké množství ovádů. Funguje na stejném principu
jako normální past na ovády bez lepidla, je však mnohem, mnohem levnější
a vykazuje lepší výsledky. Sticky Trap Lep na ovády byl speciálně vyvinut a
zdokonalen pouze pro účel záchytu ovádů, je šetrný k životnímu prostředí a
nepředstavuje žádné riziko pro zvířata. Včely, motýli a jiní důležití opylovači
vyhledávají sladký nektar a nejsou tak Sticky-Trap přivábeni. To znamená,
že na Sticky Trap nenalezneme téměř žádné nežádoucí a nechtěné úlovky.
Sticky-Trap Lep na ovády má přesně takovou lepivou sílu, aby zachytil velké
ovády, bzikavky a malý kousavý hmyz.

Upozornění! Některé společnosti doporučují pro redukci populace hmyzu i lepové pasti a lepidla, která jsou
původně určená k odchytu myší a jiných hlodavců! K
účelu odchytu myší, potkanů aj. je prodej těchto lepidel v
Evropě již zakázán. Jejich lepivá síla je veliká a v případě,
že na past usedne pták, přilepí se a za lidskou nevědomost zaplatí v mnohých případech životem. Tato lepidla
obsahují navíc toxické sloučeniny a mohou způsobit i
větším zvířatům (např. koním), která s nimi přijdou do
kontaktu, vážné problémy!

Pasti na ovády a jiný bodavý hmyz se Sticky Trap Lepem
na ovády

Lepivá past Loer
Glue Trap

Zavešený míc z pasti na ovády s
naneseným Sticky-Trap Lepem

Nepoužívejte k výrobe lepových pastí na
ovády a bodavý hmyz jiná lepidla!

STICKY-TRAP
Past z kyblíku se Sticky Trap
Lepem na ovády
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