Gemmer du melmøl i køkkenskabet?

Måske tænker du slet ikke på melmøl. Det er et lille dyr, som elsker tørre fødevarer og altså ikke kun mel, trods navnet.
Med en fælde mod melmøl fra ECOstyle kan du forebygge angreb og undgå, at dine fødevarer bliver ødelagt.
Melmøl og frømøl elsker dine tørre fødevarer - alt fra
mel, mysli og gryn til ris og nødder. Selv chokoladen kan
du ikke få i fred. Køber du økologiske eller ubehandlede
fødevarer, så stiger risikoen yderligere for at få besøg af
de uønskede skadedyr.
Sådan finder du ud af, om du har melmøl
- inden de har ødelagt din mad
Ofte opdager du først et angreb af melmøl, når skaden er
sket, og varerne er dækket af et klæbrigt spind. Det er så
ærgerligt, hvis alle dine tørre fødevarer er lige til at smide
ud.
Med en ECOstyle melmølfælde kan du forebygge møl i
dine køkkenskuffer og skabe. Sæt nemt og hurtigt fælden
op, og hvis du har melmøl eller frømøl, så vil du se dem
sidde fast i limen på fælden. Der er et lokkemiddel i
limen, som tiltrækker møllene. Lokkemidlet er et kønsduftstof, også kaldet et feromon. Mennesker og dyr kan
ikke lugte det, så for os opleves fælden som lugtfri.
Hjælp! Jeg har melmøl, hvad gør jeg?
Melmølfælden er en effektiv ”sladrehank” og advarer dig,
hvis der er et angreb på vej.

Det er faktisk ikke møllene, som er de største skadedyr.
Melmøl lægger typisk æg i f.eks. dit mel og når æggene
klækker, kommer der melmøllarver ud. Det er larverne,
som spiser, laver afføring og efterlader deres spind i mel
og andre tørre fødevarer.
Er der møl i fælden, skal du reagere hurtigt. Så undgår du
nemlig at møllene formerer sig og ødelægger al din mad.
Du skal:
• Tømme skabe og skuffer.
• Støvsug og rengør grundigt. Vær
især opmærksom på revner og
sprækker.
• Tjekke samtlige fødevarer og smide
inficerede fødevarer ud. Pak øvrige
fødevarer i poser eller andre tætte
beholdere.

ECOstyle MølFri - melmøl.
Pakke med 4 stk. Vejl. pris kr. 64,95.
Fås hos førende forhandlere, bl.a. Silvan, Bauhaus
og Matas.

Sund fornuft. Grøn samvittighed.
Vi tror på, at alle kan få en flot have med sund fornuft og grøn samvittighed. For miljøets skyld. Og for din og kommende generationers skyld.
Med organisk gødning og effektive bekæmpelsesmidler, som er baseret på naturligt forekommende aktivstoffer,
giver vi den bevidste forbruger løsninger, der belaster miljøet mindst muligt.
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