Feromoon(val)

Eikenprocessierups
Productinformatie

___________________________________________________________________________
De eikenprocessierups is een larve van de
eikenprocessievlinder. Deze nachtvlinder legt eitjes in
de takken van eikenbomen. Wanneer in het voorjaar
het blad van de boom gaat groeien komen de eitjes
uit. De eikenprocessierupsen vervellen een aantal
keren tot er brandharen ontstaan. Deze brandharen
laten gemakkelijk los waardoor deze worden
verspreid. Uiteindelijk verpoppen de rupsen zich in juli
tot de nachtvlinder, deze nachtvlinders leggen eitjes in
augustus waarna de cyclus zich herhaald.
De Feromoonval is een hulpmiddel om de eikenprocessievlinder te monitoren. Door het
plaatsen van de Feromoonval met het feromoon erin, zal het mannetje aangetrokken
worden.
Toepassing
Breng half april de speciaal ontworpen Feromoonval met water
(ca. 3 cm) met daarin een zeepoplossing zoals bijvoorbeeld
afwasmiddel en het feromoon in de boom aan. Het feromoon
werkt ongeveer 4 weken.
Vervang het feromoon iedere maand (zet de data in uw agenda
om dit niet te vergeten), reinig en vul de val met nieuwe
zeepoplossing voordat een nieuwe feromooncapsule wordt
geplaatst. Per seizoen heeft u 4 - 5 feromooncapsules nodig, deze
kunnen in de vriezer bewaard worden.
Afhankelijk van het kroonvolume kunnen er 1 tot 2 feromoonvallen per boom worden
opgehangen. Bij een jong volwassen boom met kroondiameter van 8 -12 meter volstaat 1
feromoonval. Hang de feromoonvallen onderaan in de boom.
Let op: het feromoon niet met blote handen aanraken. Het liefst vanuit het zakje in de
deksel van de val klikken, als dat niet lukt altijd handschoenen gebruiken. Anders gaat een
deel van de feromonen al verloren als u deze onverhoopt toch aanraakt met uw handen.
Begin oktober kunnen de vallen weer verwijderd en schoongemaakt worden. U kunt deze in
het volgende seizoen weer gebruiken.
Tip
Wanneer de feromoonvallen dicht op elkaar geplaatst worden kan er feromoon verwarring
ontstaan, met een verminderde vangst als gevolg.

