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Ню Серико 

  

феромонова уловка за мониторинг на  

тютюнев бръмбар (Lasioderma serricorne) 

 

Предназначение: Капан със сексуален феромон и хранителна примамка, предназначен за 

мониторинг на Тютюнев бръмбар (Lasioderma Serricorne). Дава възможност за ранно 

откриване на нападението. Безопасен за околната среда, не съдържа пестициди. Точно 

локализира мястото на нападение. Дава възможност за измерване на ефективността на 

дезинсекционните мероприятия.  

 

Места за употреба: Складове, производствени помещения за храни, транспортни 

контейнери, мелници, фуражни заводи и др. Тютюневият бръмбар напада кафе, какао, 

пшеница, царевица, подправки, билки, макаронени изделия и тютюн. Повреди нанасят както 

ларвите, така и възрастните бръмбари. 

 

Описание: Ню Серико 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 част 

на лепливата повърхност се закрепват двете примамки (сексуален феромон и хранителен 

атрактант). Самите примамки се съхраняват в херметични опаковки от алуминиево фолио, 

които се отварят непосредствено преди зареждането на капана и изпускат аромат в 

продължение на 1 месец. Не разкъсвайте прозрачния филм, покриващ примамките. 

 

Начин на действие: Сексуалният феромон привлича възрастните и новородените мъжки 

екземпляри, а хранителната примамка създава синергетичен ефект с комбинирано действие 

както на мъжките, така и на женските бръмбари, които кацат или пълзат по стените и 

залепват по намазаната с лепило повърхност. 

 

Начин на употреба: Капаните се разполагат под формата на матрица, на височина 1,5 метра 

от пода и на разстояние 5–10 м един от друг. Не трябва да се поставят така, че да са изложени 

на пряка слънчева светлина, силно въздушно течение, вятър или в силно запрашена среда. 

Подменят се веднъж месечно или когато лепливата повърхност се запраши или се напълни с 

бръмбари. Уловените екземпляри се отчитат веднъж седмично при нормални обстоятелства 

или ежедневно, ако има подозрение за нападение. Записвайте броя на уловените насекоми. 

Продължителното отчитане дава възможност да се определят местата, където започва ново 

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

дезинсекционните мероприятия с употреба на пестициди да се концентрират именно в тези 

места. 

 

Съхранение и срок на годност: Да се пази от деца! Съхранява се за не повече от 1 година в 

оригиналните опаковки, в заключени, сухи и добре проветряеми складове, далече от 

хранителни продукти, напитки и фуражи, недостъпни за странични лица и животни при 

температура 7º–30ºС. Не се препоръчва да се съхранява в студени помещения. 

 

Производител: Fuji Flavor Co. Ltd., 3-5-8 Midorigaoka, Hamura-shi, Toyo 205-8503, Japan 

 

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 
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Съдържание: 10 капана + 10 феромона + 10 хранителни атрактанта. 

 

Партида №: виж маркировката.  

Дата на производство: виж маркировката.  

Дата на която изтича срокът на годност: 1 година от датата на производство. 

 


