
 

SMARTWAY DROSOPHILA 

 
Pasca na vínne mušky slúži na odchyt dospelých vínnych mušiek (Drosophila melanogaster). Využíva 

sa pri tom špeciálna netoxická tekutina. Vínne mušky, ktoré sa do pasce dostanú, sa z nej nevedia 

dostať, a nebudú teda klásť ďalšie vajíčka. 
 

Umiestnenie a používanie: 
 

1) Pasca sa aktivuje vytiahnutím krytky na hornej strane nádoby v tvare jablka. Pod ňou sa nachádza 

komôrka na tekutinu. 

2) Tekutinu z priloženej fľašky nalejte po otvorení do tejto komôrky. Dávajte pozor, aby ste ju 

nerozliali pomimo! 

3) Pascu položte do blízkosti ovocia, organického odpadu, do komory alebo na miesta, kde prebývajú 

vínne mušky. Vyhýbajte sa miestam so zvýšenou prevádzkou, hrozí riziko rozliatia. 
 

4) Približne po 30 dňoch pascu zlikvidujte a v prípade potreby ju nahraďte novou. Aj keď tekutina 

neobsahuje toxické látky, nepite ju! 

V prípade úniku tekutiny: Dôkladne si umyte ruky mydlom a vodou. Aby ste predišli vzniku fľakov, 

okamžite si vyzlečte kontaminované oblečenie a vyperte ho. 

Miesta aplikácie: Pasca sa používa v rezidenčných, komerčných a priemyselných budovách, ako sú 

napríklad pekárne, cukrárne, reštaurácie, jedálne, predajne ovocia a zeleniny a podobne. Najvyššiu 

efektivitu dosiahnete, ak pascu umiestnite na miesta, kde sa vínne mušky najčastejšie zdržiavajú – t.j. 

kam sa chodia kŕmiť: do oblasti baru, na miesta skladovania potravín, k bufetovým stolom a na iné 

miesta, kde sa ponúkajú alebo spracúvajú otvorené jedlá a nápoje. 
 

POZOR! Nedopĺňať. Určené na jedno použitie. Uchovávajte mimo dosahu detí. 
 

VAROVANIE: Zabráňte kontaktu s očami. V prípade kontaktu s pokožkou postihnuté miesto umyte 

vodou a mydlom. Národné toxikologické informačné centrum +421 (0)2 547 741 66, nonstop 

konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách. 

OBSAH: Potravinové arómy  
 

SKLADOVANIE: V originálnom balení pri teplote 0 °C – 40 °C 
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