Nordforest NoveFella – kokoamisohjeet
Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta

Yleistä tietoa feromoniansojen sijoittelusta ja
kirjanpainajien ansapyynnistä
Feromoniansojen tulisi olla paikoillaan ja pyyntivalmiina keväällä ennen kuin lämpötilat nousevat
+15° – +20 °C asteeseen. Ansat sijoitetaan 25–30
m metsän reunasta uusille hakkuuaukoille tai
muille paikoille, jossa kirjanpainajien on tiedetty
aiheuttaneen vahinkoa. Erityisesti etelään päin
olevat keski-ikäiset ja vanhemmat kuusikot
uusien hakkuuaukkojen laidalla ovat vaarassa
joutua kirjanpainajatuhojen kohteeksi. Suositeltu
väli ansoille on 50–70 m.
Ansoja ei saa sijoittaa metsään! Pyyntikauden
aikana ansat tulisi tarkastaa ja tarvittaessa
tyhjentää vähintään joka toinen viikko.
Suositus: 10 ansaa per hehtaari metsää joka
alttiina kirjanpainajatuhoille.
Huom: Feromonit on tilattava erikseen.

Kiinnitä maapiikki (7)
tukevasti maahan.

Keräysastia (3)
liu'utetaan maapiikin
päälle.

Osat:
1) Suojahattu
2) Runkoputki
3) Keräysastia vesisiivilällä
4) Välituki – 10 kpl
5) Suppilo – 10 kpl
6) Lukitusholkki
7) Maapiikki

Suppiloiden ja välitukien
kiinnitys runkoputkeen
Ensimmäinen suppilo (5)
liu’utetaan ylhäältä käsin
runkoputken (2) alaosan
kiinnikkeisiin. Varmista, että
suppilo on hyvin kiinni ja
keskitetty. Tämän jälkeen
suppilon päälle asennetaan
ensimmäinen välituki (4).
Tämän jälkeen jatketaan asentamalla aina yksi suppilo ja
välituki kerrallaan, kunnes
kaikki suppilot ja välituet
ovat paikallaan.

Lisätietoa: info@biotus.fi, 040 5703536 | biotus.fi/tuotteet-ja-palvelut/metsaferomonit-ja-ansat/ | Tilaukset: www.tarhurinapu.fi/kauppa

Nordforest NoveFella – kokoamisohjeet
Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta

Feromonisyötin asentaminen
Kiinnitä feromoniampulli tai
-liuska (ei sisälly toimitukseen)
noin 100 cm pituiseen lankaan.
Laske feromonisyötti runkoputken alaosaan n. ¼ putken pituudesta alhaalta katsoen. Langan
yläpään tulee jäädä runkoputken ulkopuolelle lukitsemista
varten.

Suppiloiden ja välitukien
lukitseminen
Paina suojahattu (1) kiinni
runkoputken (2) yläpäähän niin
että feromonisyötin naru jää
puristuksiin. Varmista, että
suppilot ja välituet ovat suorassa
runkoputkeen (2) nähden. Nyt
ansan yläosa on valmis asennettavaksi keräysastiaan (3).

Ansan yläosa ja keräysastia (3)
liitetään yhteen kuvan osoittamalla tavalla.

maapiikistä (7). Keräyskulhossa
olevat kaarnakuoriaiset kaadetaan muovipussiin tai ämpäriin.
Kerätyt kaarnakuoriaiset tulee
viedä pois metsän läheisyydestä
hävitettäväksi.
Tehokkaaksi
osoittautunut tapa on kuoriaisten
pakastaminen
kahden
vuorokauden
ajaksi,
jonka
jälkeen ne voi hävittää bio- tai
sekajätteenä. Toinen käytetty
menetelmä
on
kuoriaisten
hukuttaminen saippuavesiliuokseen.

Asenna lukitusholkki (6) yhteen
runkoputken (2) ja keräysastian
(3) neljästä reiästä. Nyt ansa on
valmis asennettavaksi maahan

Ansan tyhjentäminen
Irrota lukitusholkki (6) ja nosta
ansan yläosa irti keräysastiasta
(3). Aseta ansan yläosa varovasti
maahan ja irrota keräysastia (3)

HUOM! Keräyskulhon maksimikapasiteetti on kulhon puoliväli!
Kulhon tyhjentämisen jälkeen
ansan osat kootaan käänteisessä
järjestyksessä ja ansa on valmis
pyyntiin.

