Ślimaki w ogrodzie żywią się roślinami. Nie ma problemu, jeżeli za pokarm
wybierają resztki organiczne lub martwe części roślin. Niestety bardzo często
podjadają nasze uprawy, zdrowe rośliny i kwiaty - wówczas pojawia się
problem. Te szkodniki zjadają często nawet korzenie roślin, jak również są
smakoszami jeżeli chodzi o piwo, a dokładniej jego smak i unoszący się zapach.
Mamy na to skuteczny sposób

PUŁAPKA NA ŚLIMAKI

Jest to wykonany z polipropylenu pojemnik z daszkiem do zwalczania uporczywych
ślimaków bez stosowania chemii. Pojemnik wystarczy wkopać w ziemię bądź ustawić na
ziemi lub trawniku i wypełnić go do połowy piwem, wodą z miodem, bądź drożdżami.
Zapach zwabia ślimaki, które wpadając giną szybko.

Wymiary pułapki:
Wysokość: 12 cm
Głębokość kubka: 8 cm

Szerokość: 12 cm
Średnica daszka: 16 cm

Wymiary opakowania:
16cm x 16cm x 11cm

Wymiary opakowania zbiorczego:
44cm x 34cm x 33cm

Ilość w opakowaniu zbiorczym: 16 szt.
Ilość na warstwie: 96 szt.
Ilość na palecie: 480 szt.
Dostępne kolory:

ZŁOTY, SREBRNY, ZIELONY

Zalety:
Wykonana z mocnego tworzywa,
Ekologiczna, nie wymaga stosowania środków chemicznych,
które są szkodliwe dla zwierząt i ludzi
Skutecznie zabezpiecza rośliny przed uszkodzeniami, które powodują ślimaki,
Łatwa w obsłudze, wielokrotnego użytku
Zabezpiecza obszar do 20 m2

Sposób użycia:
Pułapkę najlepiej umieścić w pobliżu ogródka warzywnego lub miejsca największego
natężenia występowania ślimaków

Postaw pułapkę na ziemi lub najlepiej wkop, tak aby wystawała 2 cm
nad powierzchnią ziemi
Wlej do pułapki na wysokość 2-3cm piwo, mleko z miodem, wodę z miodem
lub wodę z drożdżami
Nałóż pokrywkę by chronić pułapkę przed deszczem
Regularnie sprawdzaj pułapkę i gdy będzie pełna ślimaków, wypłucz ją wodą
Nie dodawaj do pułapki soli lub innych substancji chemicznych.

Producent:
Admit sp zo.o. sp.k.
ul. Stary Dwór 16, Górki Wielkie

Więcej informacji na naszych stronach internetowych:
admit.pl lub plastiki.pl

Cennik
Ilość zamówiona

Cena netto

Cena brutto

Cena detaliczna

6,91 zł

8,50 zł

16 – 96 szt.

6,10 zł

7,50 zł

97 – 480 szt.

5,70 zł

7,00 zł

481 – 960 szt.

4,70 zł

5,78 zł

Powyżej 960 szt.

4,05 zł

4,98 zł

Zamówienia należy składać mailowo: zamowienia@admit.pl
lub przez stronę: b2b@admit.pl

