Naše produktová řada

STICKY-TRAP

STICKY TRAP

Sticky Trap Lep na ovády
Objem: 0,5L 1,5L, 3,5L

STICKY TRAP Pasti na ovády chytají hmyz z čeledi Ovádovití, tedy ovády, lidově “hovada”, bzikavky a další
krevsající hmyz, přirozeným způsobem bez použití pesticidů. STICKY TRAP Pasti na ovády jsou naprosto
ekologické a pomohou vám rychle vyřešit problém s ovády, kteří žízní po krvi vaší a vašich zvířat.

Sticky Trap Past na ovády exclusive
Sticky Trap Past na ovády přináší úlevu od některých druhů obtížného hmyzu vám i vašim
zvířatům. Umožňuje rychle a účinně řešit potíže s ovády, bzikavkami, buky a dalšími. Past
na ovády exclusive je dodávána včetně černého míče na provázku, 1,5 l lepidla a kovového
držáku. Váš kůň a ostatní zvířata vám poděkují.

PŘÍRODNÍ ZPŮSOB BEZ PESTICIDŮ

Velmi
lepivý

LEP NA
OVÁDY
neznečišťující

Sticky Trap Černý kyblík
Für diejenigen Personen, die eine kostengünstige Bremsenfalle haben möchten, haben wir
den schwarzen Sticky Trap Bremsenfallen Eimer. Dieser Eimer ist bereits zum Gebrauch vorbereitet – er kann direkt anfangen zu fangen. Das Seil ist ca. 40 cm lang, mit einer praktischen Schraube zum Aufhängen versehen. Hängen Sie den Eimer einfach 80 – 100 cm
über dem Boden auf. Möglichst an einer sonnigen Stelle, damit er sich aufwärmen kann.
Am besten wird der Eimer an einem luftigen Ort aufgehängt, damit er sich leicht im Wind
bewegen kann und damit für Insekten unwiderstehlich wird. Zum Abschluss bestreichen Sie
die Außenfläche des Eimers mit Sticky Trap Bremsenfallenleim. Wir empfehlen zwischen
drei und vier Fallen für 1 ha (10.000m²) zum Schutz für fünf Pferde aufzuhöngen. Zwei Fallen
wäre ideal für einen normalen Garten. Skie können den Eimer nach einigen Wochen ein zweites Mal betreichen um eine etwas dickere Schicht zu erhalten.

Sticky Trap Tyč pro zavěšení - Novinka!
Samozřejmě je velice důležité Past na ovády řádně zavěsit na správné místo. To může být
třeba na plot či ohradu co nejblíže zvířatům nebo kamkoliv do otevřeného prostoru pomocí
Sticky trap Tyče pro zavěšení. Ideální řešení např. na zahradu. Pokud nainstalujete past
správně, budete odměněni vysokými úlovky a klidem od obtížných hovad.

Potřebujete více informací o Sticky Trap Pastech na ovády? Máte otázky ohledně použití nebo
chcete prodávat Sticky trap ve vašem obchodě? Kontaktujte nás, rádi pomůžeme.

					Těšíme se na kontakt
STICKY-TRAP

Váš Sticky Trap

Výhradní distribuce v ČR: Ghoda s.r.o., Husinecká 10, 130 00, Praha
www.past-na-hovada.cz • www.sticky-trap.cz

Výhradní dovozce do ČR a na Slovensko: Ghoda s.r.o. Husinecká 10 • Praha 3 •
13000 prodej@sticky-trap.cz
tel.: +420 226 254 194

životní
prostředí

žádné
nechtěné
úlovky!

Sticky Trap Lep na ovády
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 krevsajícího hmyzu. Základní principy této metody
boje proti ovádům byly objeveny v USA a jsou používány k redukci tohoto agresivního
hmyzu po celém světě.
Sticky Trap Lep na ovády je průhledný a účinně lepí po dlouhou dobu až 20 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 až 20 týdnů.
Sticky Trap Lep na ovády:
Světový leader ve výrobě pastí na ovády
• Jediné lepidlo na výrobu pastí na ovády či jiný krevsající hmyz
• Prvotřídní kvalitní lepdlo 100% z přírodní složek bez pestcidů
• Z 1,5l balení lepidla Sticky Trap může být vyrobeno až 30 pastí
na ovády za použití černých kyblíků.Tento počet vystačí na
ochranu až 10 ha vašich pastvin

• Kyblíky po sezoně jednoduše vyčistíte
za pomoci špachtle. Následující sezonu je
můžete opětovně použít.
• Lepidlo je odolné dešti a teplotám do 70
stupňů. • Bezpečný pro lidi i zvířata
• Pro užitečný hmyz jako včely či motýly
nejsou Sticky Trap Pasti na ovády atraktivní.
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Použití Sticky Trap Pastí na ovády

Pasti na ovády a jiný bodavý hmyz se Sticky Trap Lepem
TIP 1:

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 zařízeních 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.

Použijte bílý kyblík k
přilákání hmyzu
uvnitř stájí.

Zavěšený míč z pasti na ovády s
naneseným lepidlem Sticky-Trap

Sticky Trap, žádné nechtěné úlovky!!
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 StickyTrap 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 (např. Ovád hovězí, „hovado“), bzikavky, bodalky a malý kousavý hmyz.
Používejte pouze originální lepidlo Sticky Trap, které je bezpečné. Nepoužívejte
napodobeniny tohoto produktu. Sticky Trap je vyroben z přírodních minerálních látek
a není toxický pro lidi či zvířata. Tuto skutečnost potvrzuje bezpečnostní list, který
můžete nalézt na našich stránkách. Doporučujeme umístit pasti mimo dosah dětí,
koní a dalších zvířat. Přesto, že lepidlo nezpůsobí žádné poškození nebo podráždění
kůže, dobře lepí a zbytečně se od něj umažete. Veškeré vaše dotazy rádi zodpovíme
telefonicky, emailem nebo na našich Facebookových stránkách.

Neumisťujte pasti na květinová pole či louky.

Ekologické
Sticky Trap je vyroben z přírodních minerálních komponentů, není toxický a má
takovou lepící schopnost, která přesně
udrží cílovou skupinu hmyzu - ovády,
bzikavky a další krevsající hmyz
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Naše Sticky trap Pasti na
hovada mají přesně takovou
lepivou sílu, že udrží pouze
hmyz a žádná větší zvířata.
Upozorňujeme na to záměrně, neboť někteří
výrobci kopírují naše pasti s použitím jiných
druhů lepidel, která jsou mnohdy jedovatá,
přilepí nená- vratně vše živé a často jsou
zakázána v EU. Používejte pouze originál Sticky Trap a vyvarujte se zbytečných problémů.

TIP 2:
Použijte lepidlo Sticky
trap na výrobu pasti na
drobné mušky pomocí
slupky z banánu či jiného
ovoce.

Sticky Trap Past
exclusive

Past z kyblíku se Sticky Trap Lepem na ovády

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
NEMÁ TE 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.
NEBO UŽIJTE JIŽ
PŘIPRAVENOU
STICKY TRAP TYČ
NA ZAVĚŠENÍ.

3. UpevnĚte tyČNA OHRADNÍKOVÝ
SLOUPEK SMĚREM
VEN Z OHRADY. JE
DŮLEŽITÉ, ABY BYLA
PAST UMÍSTĚNA NA
OTEVŘENÉM PROSTRANSTVÍ, IDEÁL- NĚ
BLÍZKO VEGETACE , NA
POLOSLU- NEČNÉM AŽ
SLUNEČNÉM MÍSTĚ,
ABY SE KYBLÍK MOHL
VYHŘÁT A VE VÝŠ CE
TAKOVÉ, ABY SPODNÍ
HRANA KYB LÍKU BYLA
VE VÝŠ CE CC A 80 CM
NAD ZEMÍ.

4. Aplikujte LEPIDLO STICKY TRAP LEP
NA OVÁDY NA VNĚJŠÍ STRANU KYBLÍKU
ŠTĚTCEM NEBO
MALÝM MALÍŘSKÝM
VÁLEČKEM .
POUŽÍVEJTE RUKAVICE ! NEJMEN- UJE
SE TO „LEP“ BEZDŮVODNĚ.
Tloušťka (1-2 mm)

5.LepivÁ past Z KYBLÍKU JE BEZPEČ NÁ
A ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PRO- STŘEDÍ.
PŘÍPRAVEK KONI
ANI JINÉMU ZVÍŘETI
(KROMĚ HMYZU)
NEUŠKODÍ, ALE MŮŽE
SE STÁT, ŽE SE O LEP
OTŘOU A HMYZ SE NA
NĚ BUDE LEPIT. PRO
TO DOPORUČUJEME
UMÍSTĚNÍ PASTI Z
DOSAHU ZVÍŘAT

Dejte pozor na jiná
lepidla a ujistěte se, že
používáte výhradně lep
na ovády Sticky Trap.
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