Vraag & antwoord
1. Hoe werkt een dazenval met lijm?
Dazen (paardenvliegen) jagen met infrarode ogen, dit houdt in dat zij alleen op beweging en warmte
afkomen. Zwarte paarden hebben daarom meer last van bijtende dazen, dit omdat ze warmer zijn dan andere
paarden in de kudde. Doordat de zwarte emmer of dazenbal warm word in de zon en deze lichtelijk beweegt,
ziet de daas dit aan voor een prooi waarbij het bloed kan drinken. Eenmaal op de emmer aangekomen blijft
de daas vastplakken.

2. Hoelang gaat de lijm mee?
Met 1,5 L kun je 30 keer een emmer insmeren. De lijm heeft geen houdbaarheidsdatum en gaat jarenlang
mee. Wel moet de lijm goed afgesloten en vorstvrij opgeborgen worden.

3. Hoelang blijft de lijm op de emmer zitten?
De lijm blijft zo'n 12-20 weken op de emmer zitten. Dit hangt van het weer af, bij droog en winderig weer
komt er zand op de lijm waardoor de kleefkracht minder wordt.

4. Is de lijm waterproof?
Ja, de lijm is regenbestendig en de nieuwste versie is zelfs tot 70 graden hitte bestendig.
5. Is de lijm giftig?
Nee, de lijm is milieu- en diervriendelijk en gemaakt van natuurlijke mineralen, hierdoor is de lijm eco
vriendelijk en vrij van pesticiden. Wel adviseren wij om het buiten bereik van kinderen en dieren te houden.
6. Hoe maak je de emmer schoon?
De lijm is niet van de emmer af te wassen doordat deze waterproof is. Je kan heel eenvoudig de emmer (met
de oude laag lijm en dazen) door het zand rollen en deze vervolgens met een plamuurmes van de emmer
afschrapen. Vervolgens gebruik je de emmer keer op keer weer.
7. Sticky Trap en bijvangsten
De Sticky Trap dazenlijm heeft nagenoeg geen bijvangsten. Dazen jagen met infrarode waarneming op
warmte en beweging. Andere belangrijke insecten zoals vlinders, bijen en overige soorten worden niet
aangetrokken tot de lijm van Sticky Trap. Dit komt doordat zij op zoek zijn naar zoetigheid en nectar en dus
niet aangetrokken worden tot de emmer. Wel kan het voorkomen dat er bijvoorbeeld een verdwaalde mot
tegen aanvliegt, dit komt zelden voor. Deze komen ook wel eens in gewone dazenvallen terecht. Sticky trap
kan gezien de kleefkracht geen schade brengen aan overige, zoals vogels, mensen en andere (erf) dieren.

8. Hoeveel lijmvallen per 10.000m² (1 hectare)?
Voor de beste vangst raden wij aan 2-3 emmers op te hangen per 10.000 vierkante meter grond. Wanneer u
meer dan 5 paarden in de wei heeft staan, wordt er aangeraden om meer emmers op te hangen.

