
Eikenprocessierups was een plaatselijk probleem maar 
deint de laatste jaren erg uit. Het is vooral de zomereik 
die aangetast wordt. De vraat van de rupsen kan in het 
voorjaar grote proporties aannemen. Ze kunnen voor heel 
wat overlast zorgen door de brandharen die ze afstoten. 
Deze brandharen zijn zeer klein, onzichtbaar met het blote 
oog en kunnen tot 7 jaar ‘actief’ blijven en voor heel wat 
irritatie zorgen. Let daarom dus op met oude nesten die 
bijvoorbeeld door de wind uit de boom vallen. 

Plaag: Eikenprocessierups (Thaumetopoea 
processionea)

Monitoring: mannelijke vlinders
 Nachtvlinder van ± 2,5 - 3 cm spanwijdte

 Grijze kleur, goed gecamoufleerd

 Mannetjes hebben duidelijke geveerde antennes

Schade : rups
 Schade door bladvraat

 Bedekt met lange, witte haren en miniscule brandharen

 Verblijven in nesten, gemaakt van spinsel, 
vervellingshuidjes, uitwerpselen etc. 

 Gaan in (brede) processie over de stam

Levenscyclus

Er is gelukkig maar één generatie per jaar. 
In de zomermaanden juli – augustus - 
september vliegen de nachtvlinders en 
worden er eipakketten afgelegd op de 
takken. De eitjes overwinteren en de 
eerste rupsen verschijnen vanaf april. 
Na een 5-tal vervellingen zijn de 
rupsen volgroeid en verpoppen ze in 
groep. Vanaf het derde larvestadium 
(mei-juli) kunnen de minuscule 
brandharen vrijkomen. In de loop 
van juli komen de nachtvlinders 
uit hun pop en start de volgende 
cyclus. Hoe warmer en stabieler 
het weer, hoe meer motten er 
zijn en hoe meer eitjes er worden 
afgezet. 

Toepassing

 Installeer midden of eind juli de DCM 
Mottenval met het DCM Processi-
Pheromone® om de aanwezigheid van 
eikenprocessiemotten vast te stellen. 
De belangrijkste vluchtperiode vindt 
plaats in augustus. 

 Één feromooncapsule volstaat voor het monitoren van 
minstens 500 m².Plaats of hang de val in de kruin of de 
nabijheid van (zomer)eiken. 

 Plaats de feromooncapsule in het daarvoor voorziene 
groene korfje bovenaan de val en sluit af met het dekseltje. 
Let op dat u de capsule niet aanraakt met uw blote vingers 
om te voorkomen dat u onbewust op alle later aangeraakte 
materialen een geurspoor achterlaat.

 Doe eventueel onderaan in de val een beetje water (max. 
5 cm) met een druppeltje zeep om te voorkomen dat de 
nachtvlinders ontsnappen vóór dat je ze kan tellen.

 Na september heeft de val geen nut meer en kan ze 
gereinigd en opgeborgen worden voor het volgende jaar.

Bewaring
 De feromooncapsule kan u bewaren in de diepvries of in de 

koelkast. In de diepvries is het feromoon tot 2 jaar houdbaar 
en in de koelkast 1 jaar. 

Zichtbaar effect

 Controleer de val regelmatig. Na vaststelling van motten 
kan het daaropvolgende voorjaar (april-mei) een eventuele 
behandeling tegen de rupsen uitgevoerd worden 
op eikenbomen in de tuin. Gebruik een erkend anti-
rupsenmiddel of schakel de hulp in van een professional. 

Hoe bestellen
 Ga naar de website  

www.dcm-info.com/prepaid

 Gebruik de unieke bestelcode om uw bestelling te plaat-
sen en vul alle gevraagde info in. Uw unieke code vindt u 
op de voorkant van deze gebruiksaanwijzing.

 Uw bestelling kan in uw tuincentrum afgehaald of tegen 
een kleine meerprijs thuis geleverd worden.

 Gooi deze gebruiksaanwijzing zeker niet weg. Ze bevat 
immers nuttige info. 

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 kamer-
temperatuur. 

 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 tuincen-
trum 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 nauwge-
zet de vermelde instructies in de bijsluiter op.

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

unieke code

code unique

Hartelijk dank voor de aankoop van  
één van onze Naturapy®-producten,  

producten voor en door de natuur!

Voir au verso pour la version francophone
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