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STICKY TRAP DAZENLĲ M  
Sticky Trap is de dazen lijm welke word gebruikt bij lijmvallen. De dazenlijm is 
speciaal ontwikkeld voor het vangen van dazen en horzels (paardenvliegen). 
Het basis recept kent zijn oorsprong in Amerika en word wereldwijd gebruikt om 
diverse agressieve insecten te kunnen vangen. De Sticky Trap dazenvallen lijm is 
transparant, blijft langere tijd goed plakken (8-16 weken), milieu vriendelijk en deze 
insectenlijm heeft op de dazenvallen geen extra bijvangsten!
De Sticky Trap lijm is verantwoord te gebruiken is tevens de dazen lijm welke 
ook gebruikt word bij de bekende Loer Lijmval van Kylix. Er wordt bij een dazen-
lijmval gebruik gemaakt van een donker object welke beweegt. Een bloeddorstig 
dazenvrouwtje ziet dit als een prooi en niet kan weerstaan. Naast een dazenbal 
kan er bijvoorbeeld ook een zwarte emmer of donker stuk plastic gebruikt worden. 
De Sticky Trap dazenvallen lijm is betaalbaar en hiermee kunt u de dazenplaag 
snel aanpakken!

  
GEBRUIK VAN DE STICKY TRAP DAZENLĲ M  
Onze Sticky Trap dazenlijm wordt tevens gebruikt bij het maken van de bekende
en goedkoopste dazenval welke gemaakt word met een zwarte emmer. Dit
concept werd in de zomer van 2014 in België ontdekt en tegenwoordig ruim
ingezet bij paarden pensions, maneges, dierentuinen en veehouderijen maar
ook bij zwembaden, sportvelden en campings waar hinder van een dazenplaag
is. Dazen lijmvallen worden overigens al jaren ingezet bij de bestrijding
van dazen. De Sticky Trap dazenlijm is hier speciaal voor ontworpen, is milieu
vriendelijk, verantwoord te gebruiken in het dierenrijk en hiermee heb je
geen extra bijvangsten. Bijen, vlinders en overige belangrijke insecten welke
zorgen voor de bestuiving van fl ora en fauna zoeken nectar en zoetigheid en
door het recept van Sticky Trap worden deze niet aangetrokken. Daarnaast
heeft de dazenlijm een kleefkracht dat enkel geschikt is voor dazen, horzels
en andere kleine bijtende insecten.

HOE MAAK JE EEN DAZENVAL MET EEN EMMER?  
1. Je boort een gat in de emmer, daar haal je het touwtje hier doorheen, deze 

maak je aan de binnenkant vast aan een ringetje, zodat het touwtje niet weer 
uit het gat kan. Je kan eventueel een dikke knoop maken. 

2. Je draait een haakje aan het einde van een lat (lengte op circa 50 cm), hier 
maak je het touw met de emmer aan vast (zie foto). De ideale hoogte van de 
emmer is 100 cm boven de grond.

3. De lat schroef je vast op één van de weidepalen. (Het is belangrĳ k dat deze 
geplaatst wordt op een plek nabĳ  begroeiing (indien het er is). Ook moet het 
een zonnige plek zĳ n zodat de emmer goed warm kan worden.

4. En tenslotte smeer je met een kwast (met handschoenen aan, het heet niet 
voor niets STICK Y) de buitenkant van de emmer in met de lĳ m. 

5. De emmer hangt uiteraard aan de buitenkant van de wei, want één keer er 
langs vegen en de dazen plakken aan je paard vast wat geen kwaad kan, maar 
dit blĳ ft natuurlĳ k niet prettig! 
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de dazen plakken 
aan Je paard vast 
wat geen kwaad 
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Wij leveren ook complete emmers
Naast de Sticky Trap lijm leveren wij ook complete emmers welke zijn voor-
geboord, voorzien van touw en gereed zijn voor gebruik.
Wilt u meer weten over Sticky Trap? Het opnemen in het assortiment van uw 
winkel of andere vragen neem dan contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
     Sticky Trap
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De Sticky Trap dazenlijm is regenbestendig en blijft
afhankelijk van stof 8-16 weken werkzaam.
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En tenslotte smeer je met een kwast (met handschoenen aan, het heet niet 
voor niets STICK Y) de buitenkant van de emmer in met de lĳ m. 

De emmer hangt uiteraard aan de buitenkant van de wei, want één keer er 
langs vegen en de dazen plakken aan je paard vast wat geen kwaad kan, maar 
dit blĳ ft natuurlĳ k niet prettig! 


