HANDLEIDING

Effectief plagen vangen en schade
voorkomen met feromoonvallen

Schade door paardenkastanjemineermot

Hoe feromoonvallen werken
Met feromoonvallen worden schadelijke insekten, meestal de mannetjes, gelokt en gevangen genomen. Afhankelijk van het soort insekt dat we
willen vangen is een ander feromoon en een ander type feromoonval aangewezen.

Deltaval

Trechterval

Vangplaat

FRUITMOT
Feromoon Cydia pomonella

BUXUSMOT
Feromoon Cydia pomonella

KERSENVLIEG
Lokstof Rhagoletes cerasi

PRUIMENMOT
Feromoon Grapholita funebrana

PAARDENKASTANJEMINEERMOT
Feromoon Cameraria ohridella
KLEINE WINTERVLINDER
Feromoon Operophtera brumata

HANDLEIDING
Praktisch
Deltaval in elkaar zetten en ophangen

1

Vouw deltaval in elkaar

2

Leg de lijmplaat op de bodem,
met de plakkant naar boven

Open het zakje met de
feromooncapsules en plaats
1 capsule ongeopend op de
lijmplaat

3

Hang de feromoonval in de
appel of pruimenboom op
een plek waar u gemakkelijk
bij kan.

4

Vangplaten en lokstof ophangen
1

Hang de gele vangplaten in de boom,
tussen de takken met kersen.

2

Hang de lokstof aan een (ijzer)draad
in de boom boven of in ieder geval in
de buurt van de vangplaten of plak de
capsule aan een vangplaat.

De trechterval in elkaar zetten en plaatsen

1

Vul de trechterval met een
laagje water. Draai de groene
trechter (B) op de emmer (A)

2

A

Plaats het deksel (C ) op de
trechter

B

3

Open het zakje met het
feromoon en plaats het
kokertje (D) in de groene
feromoonhouder (E). Raak
hierbij de capsule zo weinig
mogelijk aan met de handen.

C

Sluit af met het dopje en hang
de feromoonhouder (E) in het
deksel
Hang de feromoonval op
ooghoogte

4
5

D

E

Voor het beste resultaat
• Een feromonen verspreiden hun geur over ongeveer 10
meter rondom de val. Hang dus ongeveer iedere 300m²
een nieuwe val.
• Feromonen geven 4 tot 6 weken hun geur af. Vervang
dus ten laatste na 6 weken de feromooncapsule door een
nieuwe.
• Raak de feromooncapsules zo weinig mogelijk aan bij het
aanbrengen. De capsule mag niet naar uw handen gaan
ruiken.

• Bewaar de feromooncapsules die u niet gebruikt in
de koelkast of de diepvriezer. In de koelkast blijven
de capsules 1 jaar goed en de diepvriezer 2 jaar na
productiedatum.
• Op het einde van het seizoen dient de val te worden
verwijderd, gereinigd en opgeborgen, zodat deze het
volgende jaar opnieuw kan worden gebruikt. Navullingen
van de geschikte feromonen kunnen altijd apart worden
besteld.

