Domečky KEG Line

Keg line je sestava domků pro pomoc užitečnému hmyzu na zahradách, školkách, školách, na firemních zahradách…. Každý domek můžete využít samostatně, ale velmi
snadno je, při zakoupení více domků, nebo i při pozdějším dokupování, můžete stavět i na sebe. Domky jsou k sobě spojovány velmi jednoduše s využitím dřevěných
kolíků. Při sestavě více domků umístěné nad sebou tak stačí zakoupit jen jednu střechu a jedny nožičky.
Optimální umístění všech domků řady KEG: slunné a teplé místo, chráněné před studenými větry. Pro delší životnost dřevěných nožiček domku je umístěte na nějaké
vyvýšené místo, aby nestály ve vlhku. Při umístění ve školce nebo škole a vyšší sestavě několika domků je doporučujeme ještě zajistit před poražením dětmi.
Upozornění: Střecha a nožičky nejsou součástí výrobku. Můžete si dokoupit dle potřeby, pokud bude domek umístěn jednotlivě (nožičky i střecha) nebo jako nejnižší (nožíčky), nebo naopak nejvyšší část sestavy domků (střecha).

Domek multi
Tento domek kombinuje úkryty pro včelky samotářky (dutinky po stranách domku). Využití prostřední části se může lišit podle náplně, kterou do ní vložíte. Při naplnění
senem nebo slámou jej nejčastěji využijí berušky (slunéčka) a škvoři. S vložením kousků kůry vytvoříte optimální prostor pro zlatoočky, ale také škvory nebo pavouky.
Pokud vložíme pouze několik větviček, prostor mohou využít například některé druhy motýlů.

Popis využití jednotlivých částí:
Levá a pravá strana domku je konstruována speciálně k přilákání včel samotářek. Díky počtu a délce dutinek nabízí bezpečný úkryt pro rozmnožování stovkám včelek,
což už je množství pro dobré opylení zahrady. Při odejmutí střechy, nebo dalších domků umístěných nad domkem Multi, lze jednotlivá prkénka vyjmout a vidět formace
malých buněk, kde včely samotářky kladou vajíčka, nebo zde jsou jinak aktivní. Lze tak snadno sledovat postupný vývoj larev. Upozornění: Toto pozorování nedělejte
příliš často a vždy jen na nezbytně nutnou dobu. Jednotlivá prkénka vraťte zpět do domku přesně na stejné místo, jak byla před zahájením vašeho pozorování!!!
Obyvatelé prostřední části a jejich význam pro zdravou přírodní zahradu: berušky (slunéčka) jejich larvy jsou velkými jedlíky mšic, stejně jako nočním životem žijící
zlatoočka a škvoři. Pavouci dokáží, díky svým pavučinám odchytat spoustu obtížného hmyzu a motýli krom své krásy jsou také užiteční opylovači.

Keg line – domek pro včelky samotářky
Tento domek je konstruován speciálně k přilákání včel samotářek. Díky počtu a délce dutinek nabízí bezpečný úkryt pro rozmnožování stovkám včelek, což už je množství
pro dobré opylení větší zahrady.
Při odejmutí střechy, nebo dalších domků umístěných nad tímto domkem, lze jednotlivá prkénka vyjmout a vidět formace malých buněk, kde včely samotářky kladou
vajíčka, nebo zde jsou jinak aktivní. Lze tak snadno sledovat postupný vývoj larev. Upozornění: Toto pozorování nedělejte příliš často a vždy jen na nezbytně nutnou dobu.
Jednotlivá prkénka vraťte zpět do domku přesně na stejné místo, jak byla před zahájením vašeho pozorování!!!

Keg line – domek pro berušky a zlatoočka
Obyvatelé tohoto domku se liší podle náplně, kterou do ní vložíte. Při naplnění senem nebo slámou jej nejčastěji využijí berušky (slunéčka) a škvoři. S vložením kousků
kůry vytvoříte optimální prostor pro zlatoočky, ale také škvory nebo pavouky. Pokud vložíme pouze několik větviček, prostor mohou využít například některé druhy motýlů.

Popis využití jednotlivých částí:
Možní hmyzí obyvatelé: jejich význam pro zdravou přírodní zahradu: berušky (slunéčka) jejich larvy jsou velkými jedlíky mšic, stejně jako nočním životem žijící zlatoočka
a škvoři. Pavouci dokáží, díky svým pavučinám odchytat spoustu obtížného hmyzu a motýli krom své krásy jsou také užiteční opylovači. Více na www.zivotnazahrade.cz
Tento domek využívají: slunéčka, motýli, zlatoočky, škvoři, pavouci…

Keg line – střecha
Střecha je z trvanlivé, vodě odolné venkovní překližky – hrany jsou opatřeny zeleným nátěrem vodou ředitelnou ekologickou barvou. Na horní straně střechy je vruty a
lepidlem přidána deska z UV stabilního recyklovaného plastu.

Nohy k domkům řady Keg
Nohy jsou vyrobeny z tvrdého dřeva. Snadno je nasunete do otvorů ve spodní části každého domku. Keg line. Pokud neplánujete časem dokoupit více domečků, nebo
plánujete, že bude vždy tvořit váš domek základnu budoucí sestavy, doporučujeme nožičky přilepit běžným lepidlem na dřevo.

