KLEEFVALLEN TEGEN VOEDSELMOTTEN
INHOUD: 2 KLEEFVALLEN (BEVAT LOKSTOF)
Beste Klant,
Hieronder vindt u aanwijzingen betreffende gebruik en werking van de
mottenval en de toepassing ervan. Wij verzoeken u om even de tijd te
nemen het ondertaande door te lezen, zodat u uw mottenval optimaal in
kunt zetten! Hartelijk Dank!
1) ALGEMENE INFORMATIE BETREFFENDE VOEDSELMOTTENPLAAG
Welke produkten kunnen door voedselmotten besmet raken?
Met name graan en graanprodukten, pasta en rijst, noten en gedroogd fruit
maar ook specerijen, thee, bonbons, chocolade en huisdiervoer.
Hoe herken ik besmetting door voedselmotten?
U herkent besmetting door zogenaamde webben. Dit zijn nauwelijks
zichtbare, witte draadjes die het betroffen produkt bedekken en doen
verklonteren.
Zijn verpakte levensmiddelen beschermd tegen motten?
Nee. Plastik- of papierverpakkingen beschermen niet tegen motten,
aangezien de minuscule larven door allerkleinste openingen (zoals
luchtgaatjes in een rijstzak) of poreuze plekken (scheurtjes in verpakking)
binnendringen.
2) ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR HET INZETTEN VAN DE MOTTENVAL
Werkt de mottenval enkel ter inventarisatie of tevens als
bestrijdingsmiddel?
De mottenval met feromoon lokstoffen werkt enkel ter inventarisatie van
een mogelijke mottenplaag. De val lokt slechts mannelijke motten aan,
echter niet de vrouwtjes die juist de eitjes leggen.
Waneer dient de mottenval te worden geplaatst?
Indien mogelijk dient u de mottenval bij afwezigheid te plaatsen,
bijvoorbeeld wanneer u op vakantie gaat of tijdens een weekendje weg.
Hoe lang kan de mottenval worden gebruikt?
De lokkende werking van de val werkt gedurende ongeveer drie maanden.
Mocht u ook hierna nog behoefte aan een mottenval hebben, vervang de
oude val dan door een nieuwe.
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Is de lokstof giftig voor de mens? Nee, de lokstof is niet giftig voor mensen.
Hoe dienen ongebruikte vallen bewaard te worden?
Ongebruikte vallen bewaart u het beste in de vrieskist (bij –17 °C of lagere
temperaturen) zodat de lokstof niet vervluchtigen kan.
3) AAWIJZINGEN VOOR HET PLAATSEN VAN DE MOTTENVAL
In welke ruimtes dient de mottenval geplaatst te worden?
De val dient in de ruimte geplaatst te worden waar de besmetting zich
voorgedaan heeft. Indien mogelijk houdt u ramen en deuren tijdens gebruik
gesloten, aangezien de val een rijkwijdte van 100 meter heeft en zodoende
ook motten uit de omgeving aan kan trekken.
Welke plekken zijn met name geschikt voor het plaatsen van de val, en
welke juist niet?
Voedselmotten hebben een voorkeur voor donkere plekken zonder
bewegende luchtstroom. Zodoende dient u de vallen op dergelijke plekken
te plaatsen – bijvoorbeeld achter een keukenkastje of in de donkere hoek
van een een voorraadsruimte. Vermijd het opzetten van vallen op lichte en
tochtige plaatsen. Het doet er verder niet toe of de val op de grond of juist
hoger geplaatst wordt.
Waar dient u bij het plaatsen op te letten?
De val dient zo geplaatst te worden, dat zowel mensen als huisdieren er niet
mee in aanraking komen. Ook dient u erop te letten dat de val vrij blijft van
stof zodat de plakkende werking niet achteruit gaat.
Hoe bevestigt u de val?
Om de val te bevestigen, verwijdert u de folie welke de kleefstrip op de
achterzijde bedekt. Druk deze plakkende achterzijde tegen een schone,
gladde ondergrond. Vergeet niet de beschermende folie van het eigenlijke
kleefvlak voor motten aan de voorkant te verwijderen.
4) AANWIJZINGEN BETREFFENDE DE WERKING VAN DE VAL
Welke mottensoorten worden met de val gevangen?
De val lokt mannelijke motten van de belangrijkste voedselmottensoorten –
waaronder voorraadsmotten, meel-, fruit-, en tropische voorraadsmotten.
Hij werkt echter niet bij zadenmotten, meellichtmotten, koren- en
graanmotten.

MOTTENshop® powered by Natürliche Feinde GmbH
“Natürlich & einzigartig mit Nützlingen gegen Lebensmittel- und Kleidermotten”
Office Wien: Rudolfsplatz 1 . A - 1010 Wien . Office Salzburg: Radau 75 . A - 5360 St. Wolfgang
vienna@MOTTENshop.com . www.MOTTENshop.com . UID: ATU61269549

Waarom worden enkel de mannelijke motten aangetrokken tot de val?
De beruikte lokstof in de val bevat een onderdeel van het
voortplantingshormoon van de vrouwelijke kleermot, dat de mannetjes lokt
die zodoende de val voor een vrouwelijke mot aanzien.
5) AANWIJZINGEN VOOR VOLGENDE STAPPEN TER VERWIJDERING VAN EEN
MOTTENPLAAG
Hoe kan een mottenplaag verwijderd worden?
Doorslaggevend voor de duurzame verwijdering van motten is de bestrijding
van de mottenrupsen. Dit kan door middel van een spray, door hitte
(minimaal 60 °C), door kou (idealiter –29 °C) of met behulp van
sluipwespen. Het gebruik van sluipwespen vormt de meest veilige en
grondige methode.
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