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Giftfritt skydd mot myror
Myrellen - det enda giftfria skyddet mot myror
Myrellen är en produkt som utvecklats utifrån ekologisk grund och är ett biologiskt skydd mot myror i bostäder.
Under några vårveckor och försommaren är myrorna på jakt efter nödvändig
föda innan djur- och växtriket förser dem.

Så enkelt fungerar myrellen
Myrellen laddas med honung eller något annat sött.
Stryk ett tunt lager av lockbetet i bottens fyra fack. Det transparanta locket
låses sedan vid botten med den lilla låspluggen. Placera en eller flera myreller
på skuggig plats i anslutning till myrvägar och myrhål kring bostaden, gärna
tillsammans med lite vatten och du får ett effektivt och miljövänligt skydd mot
myrproblem. Myrellen kan användas år efter år och är återvinningsbar.

Myrorna gör stor nytta i natur och trädgårdar
Myrorna hjälper till att pollinera våra bärbuskar och fruktträd och skyddar våra
växter mot skadeinsekter. De luftar och dränerar jorden på samma sätt som
daggmaskar. Myrellen är det enda alternativet som inte dödar myrorna utan
bara ser till att de håller sig i naturen och gör nytta.

Sluta sprida mer gifter
Gifter sprids till olika djur, växter, grundvatten, dricksvatten och människor
samt via dränerings- och dagvattenledningar till sjöar med med fisk och vattenlevande organismer. Dessa gifter hotar biologiskt mångfald och indirekt
människan själv.
Sluta att använda giftprodukter och feromoner. Med myrellen är barn, husdjur
och alla andra djur i naturen skyddade från dessa faror.

Var rädd om miljön och myrorna!
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Så enkelt fungerar myrellen
Myrellen laddas med honung eller något annat sött. Stryk ut ett tunt lager av lockbetet
i bottenplattans fyra fack. Det transparanta locket låses sedan vid botten genom att
trycka fast den lilla låspluggen.
Placera sedan en eller flera myreller på skuggig plats i anslutning till myrvägar och myrhål kring bostaden och du får ett effektivt och miljövänligt skydd mot myror. Svartmyror
skyddar mot träätande hästmyror och termiter.

Var försiktig
Automaten består av tre delar. Tänk på att den lilla låspluggen kan vara farlig för små
barn!

Vid mycket svåra problem med myror
Vid svåra och upprepade problem med myror kontakta
ett saneringsföretag för hjälp. Insektsbekämpning
ingår ofta i Villahemförsäkringen. För mindre
myrproblem använder du den miljövänliga myrellen!
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