Domky pro užitečný hmyz
– slunéčka, zlatoočky (některé typy domečků i pro včelky samotářky)
Berušky (slunéčka) jsou výbornými konzumenty mšic. Jedna beruška (i její larva) jich sní za svůj život až 4000! K rychlejšímu nalákaní berušek a přilákání dalšího užitečného hmyzu můžete použít naše lákadlo na berušky.
I zlatoočky jsou přírodními predátory mšic na zahradě. K jejich nalákání můžete použít naše lákadlo pro zlatoočky. Domky
mohou využívat i jiní užiteční hmyzáci, například škvoři.
Tito tvorečkové dokáží zlikvidovat velké množství škůdců, proto není nutné používat chemické postřiky, které škodí mnoha
živočichům a obvykle i nám lidem.
Pokud je vámi zakoupený domeček vybaven i rovnými dutinkami ve dřevě nebo v bambusu, tak tyto dutinky slouží jako úkryt
i pro rozmnožování nesmírně zajímavých a užitečných včelek samotářek. Více o nic na našem webu www.vcelkysamotarky.cz

Univerzální pokyny
Péče: Domky jsou vyrobeny z certifikovaného FSC dřeva. Dřevo je přírodní materiál, který venku pracuje, proto
případné drobné prasklinky a změna barvy nejsou považovány za závadu. Použité dřevo má dlouhou životnost. Tu lze dále
prodloužit položením starého lina nebo lepenky na střechu výrobku (pokud je to možné), případně nátěrem ideálně
ekologicky šetrnou barvou.
Umístění: Domky umístěte na chráněné teplé místo před silným větrem. Možno pověsit na zeď nebo plot, ideálně metr
až 1,5 m od země. Čelní stranu orientujte ideálně na jih nebo jihovýchod. Pokud domek pořizujete k likvidaci mšic, volte
ideálně místo poblíž napadeným rostlinkám. Na zimu můžete domek umístit do nevytápěných prostor (kůlna…), kde ochráníte domek i hmyzí obyvatele před extrémními mrazy, sněhem, silnými zimními větry… V předjaří nesmíte zapomenout
domek umístit zpět do zahrady.

Individuální pokyny k vybraným domkům
Domek pro užitečný hmyz i včelky samotářky (IGFP)
Ve vrchní části jsou otvory a trubičky různých průměrů, které slouží jako ideální úkryt pro rozmnožování různých druhů
včelek samotářek. Největší otvor v domku se může vyplnit třeba suchou travou a slouží jako úkryt pro slunéčka (berušky)
a další užitečný hmyz. Spodní část je naplněna šiškami. Tento úkryt vyhledávají hlavně zlatoočky. Náplň spodního
prostoru lze zaměňovat. Místo šišek můžeme vyplnit prostor suchou travou nebo kousky kůry. V oblastech se strakapoudy
doporučujeme domek chránit z čelní strany králičím pletivem, které chrání trubičky před vytahováním ptáky. Ti v nich
hledají larvy a vajíčka jako potravu.

Berušky – dům ve tvaru věže (LBT)
Poleno má dutý střed. Jednotlivé sekce jsou propojeny otvory vyvrtanými pod speciálními úhly tak, aby se do věže nedostávala voda. Otvory slouží jako cesta hmyzu k izolovanému středu věže. K domku je připojen kůl, na který, po jeho
odšroubování, můžete věž nasadit a zapíchnout do země.

Berušky a zlatoočky – dům typ 2016 (LBT3)
Prostor pod střechou je nutno vyplnit suchou trávou (berušky a ostatní hmyz), nebo kůrou (zlatoočky). Naplnění je velmi
snadné, jen otevřete střechu. Naplnění jim zajistí perfektní zimní úkryt i letní útočiště. Dutinky v domku slouží jako prostor pro rozmnožování včelek samotářek
Náš tip: mnoho tipů jak pomoci přilákat a ubytovat na vašem domě nebo zahradě řadu užitečných zvířecích sousedů
najdete na našem webu www.zivotnazahrade.cz.

