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OFERUJEMU PAŃSTWU 
Środki ochrony kasztanowców przed Szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem 

 

Środki stosowane na pień drzewa 
 
Opaska lepowa o szerokości 50 cm                              

Opaska służy do odłowu samców jak i samic szrotówka kasztanowcowiaczka wędrujących po pniu 
zaatakowanego drzewa.  
Opaska lepowa jest wykonana z taśmy poliuretanowej (w formie foliowanej brązowej gąbki)  umożliwiającej 
dokładne dopasowanie opaski do kształtu pnia drzewa. Taśma pokryta jest owadolepem niewysychającym 
klejem, który zachowuje swoje właściwości lepiące przez cały sezon ( o ile nie zostanie w całości pokryty 
odłowionymi owadami, bądź nie zostanie w inny sposób zanieczyszczony). Lepiąca strona taśmy pokryta 
jest papierem zabezpieczającym, który należy zdjąć po umieszczeniu taśmy na pniu drzewa.  W celu 
zwiększenia skuteczności ochrony, można opaskę założyć dwukrotnie, lub wielokrotnie (jedna nad drugą).  

Cena: 11 zł/mb netto + 23%Vat 
 
 
Dyspensery feromonowe z koszyczkiem (umożliwiającym umieszczenie feromonu na opasce). 

W celu poprawienia skuteczności opaski lepowej zalecamy użycie dyspenserów feromonowych, które 
pozwolą zwiększyć liczbę odławianych samców szrotówka kasztanowcowiaczka.  
Dyspenser feromonowy wabi tylko samce szrotówka kasztanowcowiaczka. Czas aktywności wabika to ok. 
7-8 tygodni w zależności od warunków pogodowych.  

Cena: 8 zł/szt netto + 23%Vat 

 

Stosowane w koronie drzew 
 
Pułapka kominowa z dyspenserem (do monitoringu i odłowu) 

W skład pułapki wchodzą 2 dyspensery feromonowe przywabiające samce szkodnika(okres wabienia od 7 
do 8 tygodni) oraz pojemnik na zwabione owady . 
Szkodniki giną w pułapce w ciągu 1 do 2 dni lub natychmiast przy zastosowaniu środka owadobójczego 
(nie wchodzącego w skład pułapki), który umieszcza się w  dolnej części pojemnika. Zastosowanie pułapki 
pozwala ograniczyć populację szkodnika. 

Cena: 38 zł/kpl netto +23%Vat – z  pojemnikiem kominowym  
 

 
Pozostałe materiały  

 
Klej  Owadolep - do samodzielnego nanoszenia 

Jeden litr kleju pozwala na pokrycie ok. 7 m2 powierzchni. 
Cena: 40 zł/l netto +23%Vat 
 
Dyspenser feromonowy 

Feromon wabiący szkodniki do pułapek, z przeznaczeniem do monitoringu i kontroli populacji szrotówka 
kasztanowcowiaczka. 

Cena: 8 zł/szt netto +23%Vat 
 
W ilościach hurtowych powyżej 100 szt. można zakupić dyspensery pakowane w opakowania zbiorcze – 
cena uzależniona od wielkości zamówienia. 
 
Pasek owadobójczy  
Cena: 1,5 zł/szt netto + 23%Vat 
 

Uwaga: Przy zamówieniach o wartości powyżej 1000zł udzielamy rabatu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pułapka kominowa  

Opaska lepowa 

Pułapka kominowa j 
 

Opaska lepowa z 
dyspenserem feromonowym 

Klej Owadolep 
 


