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Мо-Би Трап 
 

феромонов капан за едновременен мониторинг 

на тютюнев молец (Ephestia elutella) и  

тютюнев бръмбар (Lasioderma serricorne) 

 

Предназначение: Икономичен и ефективен капан за едновременен мониторинг и контрол на 

двата най-важни неприятеля по складиран тютюн. Дава възможност за ранно откриване на 

нападението. Безопасен за околната среда, не съдържа пестициди.  

 

Места за употреба: Складове за съхранение на тютюн и тютюневи изделия, производствени 

помещения и транспортни контейнери. 

 

Описание: Мо-Би Трап е оформен и щанцован от картон, така че да се сглобява на мястото 

на употреба.  Картонът на капана е покрит с дебел слой незасъхващо лепило. В долната 

страна на лепливата повърхност се закрепва феромоновата примамка. Тя съдържа два 

различни сексуални феромона в определена комбинация, така че да привлича тютюневия 

молец и тютюневия бръмбар едновременно. Инспекция за уловените насекоми се прави без 

да се разглобява капанът.  

 

Начин на действие: Насекомите се привличат в капана от феромоновата примамка. Когато 

докоснат слоя липило, то ги задържа и остават залепени за идентификация и преброяване. 

 

Инструкции за употреба: 

 Отстранете предпазната хартия от повърхността с лепилото. 

 Сглобете конструкцията по перфорациите. 

 Отворете запечатаното пликче и извадете готовата за употреба феромонова примамка.  

 Закрепете я върху лепилото в центъра на долната част на капана.  

 Изхвърляйте празното пликче от феромона далече от пространството, което ще 

наблюдавате. 

 Капаните се поставят по 1 бр през 10 линейни метра под формата на решетка, като се 

разполагат по стените на височина 2 метра. При залагане в контейнери - по 1 бр/ 

контейнер (33 м³). 

 Номерирайте капаните и направете карта на наблюдаваната площ. Отбележете 

позицията и номера на всеки капан на картата. 

 Капаните трябва да се инспектират на интервали от 1 седмица при слабо нападение 

или по-често при високо нападение. 

 Записвайте броя на уловените насекоми. Продължителното отчитане дава възможност 

да се проследи нарастването на популацията, да се определят местата, където започва 

ново нападение, а също и тези, които са особено поддатливи на нападение. Тогава 

може да се прецени дали да се направи фумигация, да се извърши дезинсекция или да 

се предприемат хигиенизиращи действия. 

 Капаните остават ефективни за около 6 седмици. Подменете ги след този период или 

и по-рано, ако се препълнят или са запрашени. 

 

Производител: Agrisense Industrial Minitoring Ltd., Treforest Industrial Estate, Pontypridd, UK, 

www.agrisense.co.uk 
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Дистрибутор: “Пест Контрол Продукти” EООД, ул. „Бесарабия“ № 52, офис 4, 1517 София, 

телефон: (02) 945 14 95, www.pcp-bg.com, е-мейл: office@pcp-bg.com 

 

Съдържание: 20 капана + 20 феромонови примамки. 

 

Срок на годност и съхранение: 

 До 18 месеца, ако се съхраняват при температура под 15С.  

 До 24 месеца, ако се съхраняват при температура под 4С. 

Партида №: виж маркировката.  

Дата на производство: виж маркировката. 

 


