
www.biobestrijding.nl 
+31 (0)50 20 53 391 - info@biobestrijding.nl

Admiraal de Ruyterlaan 5 - 9726 GN Groningen

Feromoonval voor het waarnemen, tellen 
en identificeren van eikenprocessievlinder

Eikenprocessievl inder

De eikenprocessievlinder is een volgroeide 
eikenprocessierups. De larven van de vlinder 
gaan keurig in een stoet op zoek naar lekkere 

eikenblaadjes boven in de boom. Vandaar 
de naam. Meestal duiken de rupsen op 

tegen het einde van de lente, in april/mei. De 
processierupsen eten zich dan rond om later in 
het jaar te verpoppen. Vaak vliegen de vlinders 

uit in de periode juli/september. De vlinders 
leggen hun eitjes hoog in de toppen van de 

boom en gaan er daarna van tussen. Als eitjes 
overwinteren de beestjes en volgend voorjaar 

begint het hele verhaal weer opnieuw.

Hoe werkt het

Eigenlijk houdt de val de vlinder voor de gek. 
De val bevat een capsule met een vrouwtjes-

lokstof. Dit geurtje doet de mannetjes-
eikenprocessievlinders denken dat er een 
vrouwtjesmot in de buurt is. De mannetjes 

gaan achter de geur aan en komen door de 
trechter vast te zitten in een val. Door de 

doorzichtige bak zie je snel of het werkelijk 
de eikenprocessievlinder is, want alleen 

de eikenprocessievlinder gaat achter deze 
lokstof aan. Tegelijk zie je hoeveel vlinders 

er zijn en haal je de mannetjes uit de rotatie. 
De mannetjes kunnen geen vrouwtjes meer 

bevruchten en bij de volgende generatie 
vlinders heb je minder last.

Biologisch en milieuvriendelijk
Onschadelijk voor kinderen, vogels en dieren

Veilig te gebruiken voor voedselgewassen



Zet aaltjes in voor een volledige bestrijding
Anders dan de feromoonval pakken onze bestrijder-
aaltjes de hongerige larven aan. Een goede aanvulling 
dus! Meer weten? Scan de QR-code om direct verder 
te lezen: https://www.biobestrijding.nl/product/
aaltjes-tegen-eikenprocessierups-steinernema-feltiae/

Belangrijk 
• Toepassing
- Zet de val in bij de eerste tekenen van de vlinder. De feromoonval valt alleen de eikenprocessievlinder lastig. De 

bestrijding doen mens/dier/plant verder geen kwaad.
- Raak de lokstof-capsule zo min mogelijk aan en gebruik zo nodig wegwerp-handschoentjes. Was na afl oop altijd de 

handen. Anders trekt de lokstof vlinders aan.
- Bij harde wind vallen sommige rupsen uit de boom. De nesten belanden op de grond en volgroeien in de bodem tot 

volwassen vlinders. Let dus op waar de vlinders vandaan komen!
- Zet de val in wanneer de vlinder uitvliegt. Dat is in de periode juli/september.
• Temperatuur en omgeving
- De lokstof in de feromooncapsule verliest naar verloop van tijd haar werking. Vooral bij warm weer is het verstandig de 

capsule na 4 weken te vervangen.
- Houd rekening met de wind en zorg dat de val goed vast zit.
• Houdbaarheid
- We raden aan de feromooncapsules zo snel mogelijk in te zetten. Kan dit niet direct? Bewaar ze dan hooguit 2 jaar gekoeld. 
- Bewaartemperatuur 8-10°C.
- In het donker, droog bewaren.

3210-02-2021

�

UITZETINSTRUCTIE
• Vul de plastic bak voor een derde met 

water (1) en voeg een paar druppels 
afwasmiddel toe (2).

• Schroef de trechter op de bak (3) en 
plaats de deksel goed (4) zodat je een 
klik hoort.

• Haal de lokstof-capsule uit de 
verpakkingszak (5) en plaats de 
ongeopende capsule in het capsule-
mandje (6). Raak de capsule zo min 
mogelijk aan en was na afl oop de 
handen. 

• Plaats de deksel op het capsule-
mandje en hang de hele val op in een 
boom (7) of op een stok in de buurt van 
de plaag. 1 val per  eik is voldoende. 
Plaats de val zo hoog mogelijk, dat is 
waar de vlinder is.
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uitzetten in
juli-september

De capsule is 
4 weken werkzaam
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Laat lokstof 
ongeopend!

1 val 
voor 1 eik

Anders dan de feromoonval pakken onze bestrijder-
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Laat lokstof Laat lokstof 1 val 
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Laat lokstof 
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