Indlægsseddel – A Green Way® Melmølfælde

®

A Green Way® Melmølfælde er en effektiv limfælde med integreret feromon, der hjælper dig i
forebyggelsen af melmøl og tofarvet frømøl i hjemmet.

Brugsanvisning
1. Fold fælden ud – følg billedinstruktionerner på yderemballagen.
2. Placér fælden et uforstyrret sted i køkkenskufferne og/eller –skabene, hvor du opbevarer
morgenmadsprodukter, melprodukter, tørret frugt, hunde- og kattefoder osv.
3. Tilse fælden dagligt for fangne insekter.
4. Ved fangst vurderes indholdet og behandlingen iværksættes.

Om møl i fødevarer: De to mest gængse fødevareinsekter i de nordiske lande er melmøllet og det

Forebyggelse og bekæmpelse: Når du ved hjælp af A Green Way® Melmølfælde har konstateret
forekomsten af melmøl eller tofarvet frømøl, skal du gøre en hurtig indsats:
1. Tøm skabe/skuffer.
2. Støvsug grundigt. Vær særlig opmærksom på revner og sprækker.
3. Tjek samtlige fødevarer. Inficerede fødevarer kasseres. Øvrige fødevarer, særlig tørvarer så som mel& kornprodukter, ris, pasta, nødder og tørret frugt) pakkes i tætsluttede beholdere.
4. Forsvinder møllene ikke? Såfremt forekomsten ikke nedbringes inden for kort tid, intensiveres punkt
1-3. Det er ikke hensigtsmæssigt at anvende insektspray på steder, hvor fødevarer opbevares.
Rengøring er alfa omega i fjernelsen af møl i fødevarer.
For flere råd, kontakt os gerne.
A Green Way® er et registreret varemærke ejet af Tanaco A/S.
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tofarvede frømøl. Melmøl er udbredt i møllerier, bagerier og steder, hvor bl.a. mel og
morgenmadsprodukter opbevares. Det tofarvede frømøl angriber gerne tørret frugt, nødder og mandler
samt kornprodukter. Når disse møl dukker op i de private hjem, er det oftest blevet bragt hjem i
forbindelse med dagligvareindkøb.
Hvis de ikke opdages i tide, kan problemet udvikle sig og blive til en stor plage, da de kan lægge op til 400
æg på én parring. Allerede efter 4 dage (i gunstige forhold: rumtemperaturer) udklækkes larverne, der
straks begynder at æde og spinde en klæbrig tråd. Larvens ekskrementer og de fødevarer, der angribes,
vil begynde at klumpe sammen med spindet, få en gråbrun farve og en ubehagelig lugt.
Når larvestadiet er ovre, forpupper denne sig, og den vil forsøge at finde en revne eller et hul i nærheden,
hvor udviklingen kan ske i fred og ro.

