Monitoring lotu szkodliwych
motyli - pułapki itrap

Komunikaty obejmują zalecenie
dotyczące następujących gatunków:
Ziarnkowe (jabłonie i grusze)
Pestkowe (wiśnie, czereśnie i śliwy)
Jagodowe (truskawki, maliny i porzeczki)

Bieżąca analiza wysiewów
askospor, za pomocą sporetrapów
(łapaczy zarodników)

Zespół ekspertów

1) Kiedy moja INFO-KARTA zostanie aktywowana?
Info-Karta zostaje aktywowana do 48 godzin od momentu otrzymania
przez nas Twoich danych.
2) Dlaczego po upływie kilku dni nie dostałem żadnego komunikatu?
Dlaczego nie dostałem dziś żadnego komunikatu?
Częstotliwość wysyłania komunikatów jest uzależniona od występowania
zagrożeń. Jeżeli żadna wiadomość nie dotarła, oznacza to, że nie ma aktualnie
żadnych zagrożeń ani zaleceń.
3) Minęło 48 godzin od aktywacji Info-Karty, komunikaty zostały wydane,
a mimo to nadal nie otrzymuję komunikatów.
Sprawdź czy Twój telefon ma aktywną usługę odbierania SMS-ów oraz czy
nie występują problemy w Twojej skrzynce e-mail (np. wiadomości trafiają
do SPAMU lub konto jest przepełnione). Jeśli problem nie zostanie przez Ciebie
rozwiązany skontaktuj się z naszym konsultantem pod nr tel. 48-66-80-840.
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