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Ferramol ®Etanasyöttiä
on saatavana kaikista hyvin
varustetuista alan liikkeistä.

Muita luonnonmukaisia 
Neudorff-tuotteita.

Lähtöpassit etanoille –
luonnonmukaisesti ja 

tehokkaasti!

Ferramol® Etanasyötti

• nopea ja varma 
vaikutus

• ei vahingoita kotieläimiä eikä
hyötyläisiä

• luonnonmukaiseen 
puutarhanhoitoon
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Ferramol ®Etanasyötti...
...ei vahingoita siilejä

eikä kotieläimiä

Etanasirotetta käytetään
usein myös alueilla joissa
kotieläimet ja siilit liikkuvat.

Ferramol® Etanasyötti
vaikuttaa vain etanoihin. Koti-
eläimille ja siileille ei aiheudu
minkäänlaista vaaraa eikä hait-
taa.

Myöskin linnuille, kastema-
doille ja sammakoille
Ferramol® Etanasyötti on
vaaraton.

...on ympäristöystä-
vällinen ja tehokas

Ferramolin sisältämä tehoai-
ne rautafosfaatti, jota esiintyy
luonnossakin, muuttuu maa-
perässä pieneliöiden hajotta-
mana kasviravinteiksi – rau-
daksi ja fosfaatiksi.

...sopii myös vihannek-
sille ja mansikoille 

Kattava tieteellinen 
tutkimus on osoittanut ettei
Ferramol® Etanasyötti
ohjeen mukaan käytettynä
aiheuta haittaa eikä vaaraa
hyötykasveille.

Ferramol etanasyötit voi-
daan näin ollen sirotella aivan
kasvien viereen.

...on äärimmäisen
sateenkestävä ja 
säilyttää tehonsa

Ferramol® Etanasyötti
säilyttää tehonsa kovallakin
sateella uuden valmistustekno-
logiansa ansiosta. Sirotteen
teho säilyy pitkään myös
kostealla ilmalla.

Espanjansiruetena

Punasiruetana

Peltoetana

...torjuu etanat tehok-
kaasti ja varmasti

Etanat omaavat erittäin
hyvän ruokahalun.Varsinkin
iltaisin ja kostealla säällä ne
suunnistautuvat kasvimaalle,
mansikkamaalle sekä daalioi-
den ja samettikukkien kimp-
puun. Lähes kaikki vihreä sopii
sen makuhermoille.Vauhtiin
päästyään ne aiheuttavat suu-
ret vahingot kotipuutarhurin
viljelmille.

Etanat ovat kaksineuvoisia ja
munivat jopa 300-400 munaa
kesän aikana.

Käyttö ja vaikutuksen
seuraaminen

Ferramol® Etanasyötti
sirotellaan etanoiden uhkaa-
malle alueelle tasaisesti haja-
kylvönä kasvien väliin.

Ferramol® Etanasyöttiä
ei saa sirotella kasoiksi tai yhte-
näisiin linjoihin suojeltavien
kasvien ympärille. Mikäli syötit
on kokonaan tai osittain syöty,
tilalle on siroteltava heti uutta
torjunnan onnistumiseksi.

Syötyään syötit ne lopetta-
vat saman tien tuhotyönsä ja
alkavat vetäytyä maanalaisiin
piilopaikkoihinsa ja onkaloihin-
sa jossa ne päättävät päivänsä.
Kuolleita etanoita ei näin ollen
jää näkyviin.


