
Handleiding bij het plaatsen van de feromoonval + dispenser 
voor de beheersing van de paardekastanjemineermot 

 
Eerst de doorschijnende pot voor een kleine derde vullen met 
een licht zeepsopje ( 500 ml water + enkele druppels afwasmiddel). 
Daarna de val monteren zoals op de foto:  
   
De gele trechter op de doorschijnende pot plaatsen: er zijn 2 
inkepingen in de doorschijnende pot en 2 uitsteeksels aan de gele 
trechter. Zet de uitsteeksels mooi boven de inkepingen en draai de 
trechter vast op de doorschijnende pot. 
Het groene deksel op de gele trechter plaatsen: de 4 openingen 
van het groene deksel op de 4 uitsteeksels van de gele trechter 
klikken, stevig aanduwen, maar niet té hard duwen. 
Het touw door 2 tegenoverliggende openingen van het groene 
deksel steken. 
 
De complete val ergens neerzetten (op de grond, op een tafel). Open 
het rode dekseltje in het midden van het groene deksel. Haal het 
groene korfje eruit en plaats het boven op de val, met het rode 
dekseltje in de nabijheid. 
     
Het zakje met het feromoonhoudertje scheuren.  
   
Het feromoonhoudertje ( een kleine bruine rubberen capsule) 
rechtstreeks vanuit het zakje in  het korfje laten vallen. 
   
Het feromoonhoudertje (capsule) niet met de handen aanraken. 
De capsule is doordrongen van “feromoon” en door het vast te 
nemen zou u er reeds een groot deel van verwijderen.  
Feromonen zijn natuurlijke, door insecten aangemaakte stoffen die 
in zeer lage concentraties andere insecten van dezelfde soort 
aantrekken. Voor de mens zijn ze totaal ongevaarlijk. 
Elk feromoonhoudertje (capsule) werkt 6 weken, eens het uit de 
verpakking wordt gehaald.  
Dus na 6 weken is het aan vervanging toe. 

 
    
Het korfje met de capsule in de voorziene 
opening laten zakken, en vervolgens het rode 
dekseltje boven op het korfje vastduwen. 
   
De val tegen eind april ophangen, ergens 
centraal in de boomkruin, maar in de onderste 
helft (max. 1/3 van de kruinhoogte).  Elke val 
heeft een werkbreedte van 10-15 m. Steeds 
deze tussenafstand respecteren. Desnoods 
wordt er NIET in elke boom eentje gehangen, 
in tegenstelling met de lijmbanden. 
Het zeepsopje regelmatig controleren en bij 
massale vangst af en toe verversen. De 
complete val uit de boom halen vanaf oktober.  
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