
Židlochovická Papírna Moudrý s.r.o. testuje Biostatek

Jak bylo u Veselých? Prima. K tomu, že tam nevládla prima nálada jim na půdě létají hejna molů. Farmářovi
Vojtovi takové reference vadí, zvláště když jsou pravdivé a také proto, že moli zřetelně vadí Lence. Takže se po
čase Vojta přestal vymlouvat a nakoupil pár mololapek. Dokonce testoval různé výrobce a typy lákající i na jiné
podobné členovce. Vojta začal ničit endemita a ještě pro svůj boj čerstvě získal silného partnera.

Za poslední půlrok jsme vyčerpali kapacitu 200 lepicích pásků na monitorování šatních molů. Právě došly,
takže jsem těsně před Pmto momentem začal shánět nové a lepší. SympaRčtější z vyzkoušených výrobců jsem
se ozval s prosbou o přínosnější design: poslal jsem na adresu moudry@volny.cz tklivý příběh o tom, jak jsme
si zaizolovali dům napůl upravenou ovčí vlnou. Odpověď byla promptní a naplněná soucitem. Což ještě není
pointa.

Mol šatní (Tineola bisselliella) je drobný motýlek z čeledi molovitých o velikosR mezi 4 až 8 milimetry.
Potvrzuji, že se jedná o známého a obávaného škůdce v mnoha domácnostech, jak uvádí Wikipedia. A
pokračuje: "Motýlek je zajímavý Pm, že k životu nepotřebuje pít, protože si potřebnou vodu vytváří
metabolismem. Nicméně samotným škůdcem není dospělec motýlka, ale jeho larvy živící se keraRnem neboli
rohovinou obsaženou v některých přírodních materiálech. Jedná se tak o jeden z mála živočišných druhů,
který je schopen trávit vlnu." Přidávám, že i motýlek dospělec škodí nebo aspoň ruší. Popsal bych jeho
přítomnost ve vzduchu, na stěně, u postele jako bolest domácnosR, která signalizuje, že je někde špína.
Zvláště nacházím moly nalepené na upatlané desce od plynového sporáku nebo na umaštěné lahvi s olejem.
Také nás moli učí mít hrníčky buď zavřené ve skříňce nebo dnem vzhůru. Wikipedie ještě píše, že Mol šatní je
celosvětově rozšířený motýl. Jenomže když vývojáři od Moudrého vyvinuli výkonnější mololapky, nenašli
„zamolované“ prostředí. Ptali se prý na univerzitách i v zoo. Možná nehledali na chalupách a chatách. Anebo
je mol šatní skutečně na kraji vyhynuP a měli bychom si naši kolonii hýčkat v rámci zvyšování biodiverzity.
Mohl bych pak zkusit na to nějaký granPk ☺.

Každopádně v provozu Papírny Moudrý, s.r.o. zavládla velká radost, když se jim ozval chudák na moli trpící, 
možná jeden z posledních. 

Celý životní cyklus mola šatního se odehrává v rozmezí 65 až 90 dní. Takže se mě za dva tři měsíce můžete 
optat, zda se mololapky liší od těch dnešních plných…

Článek byl převzat a upraven z h3p://www.biostatek.cz/ELEMENTY/Zidlichovicka-Papirna-Moudry-sro-testuje-
Biostatek.html

Papírna Moudrý, s.r.o. poskytla množství lapačů na odchyt zdarma s Bm, že pan Veselý provede testování a
foto dokumentaci účinnosF našich lapačů na šatní moly. Svého času si pan Veselý nechal zaizolovat dům
ovčí vlnou a nyní bojuje s velkou invazí mola šatního (Tineola bisselliella). Poslední půlrok se u Veselých
vystřídalo přes 200 ks mololapek různých výrobců a na základě výsledků účinnosF lapačů se pan Veselý
obráFl na Papírnu Moudrý s.r.o. jakožto na „nejsympaFčtějšího“, a také dle odchytu nejefekFvnějšího
výrobce lapačů hmyzu všeho druhu, včetně mola šatního trápícího domácnost pana Veselého. 

Pro tak velký výskyt molů bylo potřeba vyrobit lapače nadstandartního rozměru. Speciálně pro pana
Veselého bylo vyrobeno a poskytnuto bezplatně 100 ks lapačů o rozměru 245 x 180 mm. Na oplátku pan
Veselý přislíbil použité lapače denně nafoFt a spočítat odchycené jedince.

Zdá se, že se zahájení testování výrobků Papírny bylo perfektně načasováno – celá tato akce se odehrávala
koncem června, kdy se moli, i dle slov pana Veselého, množili neuvěřitelně. „Nebýt Moudrých pásků na
monitoring, je to tu k zbláznění“, napsal.

Takto vypadaly lapače Papírny Moudrý na začátku testování:



  
A takto na konci testování: 

 
Výskyt molů rapidně klesl.

Závěr: Lapače Papírny Moudrý pomohly panu Veselému v boji s těmito vytrvalými motýlky, které mu
znepříjemňovali život. Došlo k rapidní redukci molů bez použiB jakékoliv chemie. Navíc Bm, že jsme vyrobili
nadstandardní velkoformátové lapače, jsme panu Veselému ulehčili práci s rozvěšováním a výměnou lapačů
při tak velkém zamoření. Jsme za to rádi. Zároveň jsme měli možnost nechat naše lapače ve velkém měřítku
otestovat a znovu ověřit jejich výbornou účinnost.

Na závěr ještě cituji pana Veselého „Sem tam nějakého mola nebo červíka potkáme, ale žádné nálety. Díky,
za tehdejší mololapky ještě jednou, mám zaBm nevyčerpanou zásobu.“ Vojtěch.


