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Paardenkastanjemineermot
FEROMOON / LOKSTOF

CAMERARIA-PHEROMONE®

De paardenkastanjemineermot is reeds jaren één van de 

grootste vijanden van de paardenkastanje. Dit kleine motje 

is in staat om de paardenkastanje reeds vroeg in de zomer in 

herfsttooi te zetten. Drie generaties larven mineren immers 

heel het groeiseizoen het blad waardoor het verdroogt en 

vervroegd afvalt. Helaas heeft de natuur nog geen passende 

oplossing gevonden om dit beestje een halt toe te roepen. 

Gelukkig zijn niet alle paardenkastanjes even gevoelig en 

blijft het uiteraard een waardevolle sierboom. De ‘gewone’ 

paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) is het meest 

gevoelig. Deze boom herkennen we vooral door zijn opvallende 

witte bloemen in het voorjaar.

Plaag: Paardenkastanjemineermot  
(Cameraria ohridella)

Monitoring volwassen mannelijke motjes

 Nachtvlindertje – mineermot: ± 5mm groot

 Koperkleurige vleugeltjes met 3 overlangse witzwarte 

strepen

Schade : rups

 Kleine, duidelijk gesegmenteerde platte rupsjes in 

blaasmijnen in het blad

 Bladmoes wordt tussen de bladhuid weggevreten en 

bladeren verdrogen

Levenscyclus

Er komen in onze streken tot drie generaties voor per jaar. 

De laatste generatie rupsjes verpopt in het blad en valt in het 

najaar samen met de bladeren op de grond. Het stelselmatig 

opruimen van afgevallen blad in het najaar kan dus al helpen 

in de strijd tegen dit beestje. Uit deze popjes komen in het 

voorjaar (april) de eerste motjes tevoorschijn. Na paring 

worden in de loop van de maand mei de eerste eitjes gelegd. 

Vanaf eind mei boren de net ontloken rupsjes zich in het blad. 

De tweede generatie motjes komt in de loop van juni uit en 

gaan op hun beurt ook weer eitjes leggen. De derde generatie 

motjes is er dan al weer in de loop van augustus. Deze leggen 

ook nog eitjes waarvan de ontloken rupsen in het najaar in 

het blad gaan vreten om dan als pop in het (afgevallen) blad 

te gaan overwinteren. Door in het groeiseizoen het DCM 
Feromoon Paardenkastanjemineermot in te zetten kan je 

perfect monitoren wanneer de motjes actief zijn om alzo een 

juiste bestrijdingsstrategie te kiezen. Aangezien de cycli van de 

motjes meer en meer in elkaar overvloeien is het plaatsen van 

het feromoon gedurende het hele seizoen aangewezen. Let 

op! Het feromoon lokt enkel mannelijke motjes en wordt best 

gebruikt in combinatie met de DCM Mottenval. 
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Ophangen en/of vervangen feromoon (om de 6 weken!)
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 Hang de val bij voorkeur onderaan in de kruin van 
de paardenkastanje. Vervang om de 6 weken de 
feromooncapsule (start midden april met de eerste capsule, 
4 capsules voor drie generaties motjes). 

 Verwijder en vernietig afgevallen bladeren. Zo vermindert 
u de schade in het volgende jaar door motten van 
overwinterende poppen. 

 Haal de val weg op het einde van het seizoen, maak ze 
proper en berg ze op voor het volgende jaar. Voor een goede 
monitoring is een meerjarige strategie noodzakelijk.

Bewaring

 De resterende feromoondispensers kan u bewaren in de 
diepvries of in de koelkast. In de diepvries zijn de feromonen 
tot 2 jaar houdbaar en in de koelkast 1 jaar. Let wel dat u het 
zakje goed sluit zodat het feromoon niet kan verdampen!

Zichtbaar effect

 Controleer de val regelmatig en tel de aanwezige motjes. 
Vervang nadien het water want uit een verzadigde val 
kunnen de motjes makkelijker ontsnappen. 

Aandachtspunten

 Hang het feromoon na ontvangst zo snel mogelijk 
op of bewaar het op gepaste wijze. Het betreft hier 
immers feromonen die slechts beperkt houdbaar zijn bij 
kamertemperatuur. 

 Na ontvangst van de leveringsbevestiging dient u de 
bestelling af te halen of in ontvangst te nemen. Indien de 
bestelling niet tijdig wordt opgehaald, kan het tuincentrum 
niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele 
afname van de kwaliteit van het product. Als koper bent u 
verantwoordelijk vanaf ontvangst van uw bestelling thuis of 
in het tuincentrum.

 Volg voor een correcte toepassing en bewaring nauwgezet 
de vermelde instructies in de bijsluiter op.

Wij wensen jullie alvast veel succes ...  
en laat nu de natuur haar werk maar doen!

Toepassing
 Installeer uiterlijk half april de 

DCM Mottenval volgens de 
gebruiksaanwijzing (zie figuur). Eén 
feromooncapsule in combinatie met 
de DCM Mottenval is goed voor 
ongeveer 100 m² of voor een boom 
met een kruindiameter van max. 12 m.

 Let op dat u niet met uw vingers aan 
de feromooncapsules komt. Door de minste aanraking hangt 
er feromoon aan handen of vingers en kan u onbewust 
op alle later aangeraakte materialen een geurspoor 
achterlaten. Scheur daarom het zakje open en schudt er één 
dispenser uit in het daarvoor voorziene korfje bovenaan 
de val. De dispensers kunnen in elkaar geschoven geraken 
in de verpakking. Kijk dus goed na dat je er maar één uit de 
verpakking haalt per val! Hersluit de verpakking en bewaar 
de overige feromonen.

 Doe onderaan in de val een beetje water (max. 5 cm) met 
een druppeltje zeep zodat deze kleine motjes niet kunnen 
ontsnappen vóór dat je ze kan tellen. 


