
Megrendelő: Adószám: email:

Cím: Tel/Fax:

Szállítási cím:

Kód Kártevő megnevezése Növénykultura

3 302 Ft /db 3 556 Ft /db 3 810 Ft /db

CYPOM
Almamoly    

(Cydia pomonella)
alma, körte, birs, dió, mandula db db db Ft

ADOR
Almailonca    

(Adoxophyes orana)
alma, körte, birs, őszibarack db db db Ft

LIBLA
Almalevél aknázómoly    

(Lithocolletis blancardella
alma, körte, birs db db db Ft

ALIN
Barackmoly    

(Anarsia lineatella)

kajszibarack, őszibarack, 

nektarin, mandula
db db db Ft

GRAMO
Keleti gyümölcsmoly    

(Grapholita molesta)

almafélék, szilvafélék, 

barackfélék, dió, mandula
db db db Ft

GRAFU
Szilvamoly    

(Grapholita funebrana)
szilva, ringló db db db Ft

EFOR
Kéregmoly    

(Enarmonia formosana)

barackfélék, cseresznye, 

meggy, mandula
db db db Ft

LOBO
Tarka szölőmoly    

(Lobesia botrana)
szőlő db db db Ft

AMBI
Nyerges szölőmoly    

(Eupoecilia ambiguella)
szőlő db db db Ft

CYPYR
Körtemoly    

(Cydia pyrivora)
körte, alma db db db Ft

RHAC
Cseresznyelegyek    

(Rhagoletis cerasi, R cingulata)
cseresznye, meggy db db db Ft

Ft

db db db Ft

Szállítási költség****

Teljes szezonos 

csapda***

Megrendelt darabszám

Rendelés értéke
Alapcsapda*

Két rajzásos 

csapda**

aláírás

Tel:+36 209 468 922, +36-209 876 555

Levél: 1601. Budapest, Pf. 96. Fax: +36 1306 6615

REAGRON FEROMONOS ROVARCSAPDA MEGRENDELŐ 2022

Összesen:

****Bruttó árak! A szállítási és utánvét költség 50 000 Ft rendelési érték felett ingyenes, alatta 1 905 Ft csomagonként. 

2021.    hó   nap

www.reagron.hu

email: rendeles@reagron.hu

Egy készlet ára (bruttó):

* 1 db tető, 1 db ragasztós alj, 1db diszpenzer;      ** 1 db tető, 2 db ragasztós lap, 2 db diszpenzer;   *** 1 db tető, 3 db ragasztós lap, 3 db diszpenzer

Szállító: PENTACHEM Kft.
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