
Dan heeft Storix de volgende oplossing:

Herkent u dit probleem bij uw kastanjebomen ?

Door inzet van specifieke feromonen 
met vangbekers, in combinatie met 
lijmband en bladruiming in de herfst, is de 
bladschade goed te beheersen. Zo zijn de 
paardekastanjes in staat om op een normale 
manier hun fotosynthese door te zetten tot 
in de nazomer. Het energie niveau van de 
bomen blijft op peil, wat hun vitaliteit en 
ziekteweerstand verbetert. Er is ruim 4 jaar 
uitgebreid onderzoek verricht waarbij, in 
combinatie met bladruimen, zeer positieve 
resultaten zijn behaald. Het gevolg was een 
minimum aan vervroegde bladval.

Bladbeschadiging momenteel op
de bladeren ?
 
  

Vervroegde bladval in de zomermaanden 
juli en augustus?
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Door de sterke opmars van dit zeer kleine 
motje zijn momenteel grote gedeelten van 
het Nederlandse paardekastanje bestand 
ernstig aangetast. De motjes zijn goudbruin, 
ongeveer 0,5 cm groot en hebben een fijn 
wit/bruin strepenpatroon op de vleugels; op 
de kop en op het achtereinde van de vleugels 
staan franjes. Niet het motje zelf, maar de 
larve van deze mineermot is verantwoordelijk 
voor de symptomen en de ernstige schade. 
De larven met duidelijk diep ingesneden 
segmenten zijn pootloos en afgeplat. Ze 
meten maximaal 3 - 4 mm. Per jaar komen er 
in Nederland drie generaties voor.

Het motje deponeert zijn eitjes aan de bovenzijde 
van het blad in de nabijheid van de nerven. Na de 
ontluiking boort zich een minuscuul klein larfje in 
het blad, waar vervolgens het bladmoes wordt 
weggevreten. Door het wegvreten wordt het 
fotosyntheseapparaat van de boom gereduceerd. 
Indien de twee eerste generaties onbeperkt hun 
gang kunnen gaan, neemt de schade tegen de 
nazomer zeer ernstige proporties aan. Bladeren 
drogen uit en vervroegde bladval treedt op. De 
boom kan onvoldoende reservestoffen aanmaken 
en wordt gevoeliger voor vorst en andere 
belagers (o.a. honingzwam en de gevreesde 
bloedingsziekte bij kastanjes)

Beheersing paardekastanje mineermot 
(Cameraria ohridella)
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Handleiding voor het plaatsen van de feromoonval en 
dispenser voor  beheersing van de 
paardekastanje mineermot

Het is bijzonder belangrijk dat de opbouw van de eerste en tweede generatie zo veel 
mogelijk wordt beperkt. Door het wegvangen van grote aantallen motjes verloopt de 
populatie-opbouw immers een heel stuk trager, met als resultaat een vermindering van 
het percentage aangetaste bladeren in de boomkruin. Een lichte aantasting heeft geen 
effect op de aanmaak van energiereserves voor het volgende jaar. 

Afhankelijk van het kroonvolume worden er max. 1 
tot 2 feromoonvallen per boom opgehangen. Bij een 
jong volwassen boom met een kruindiameter van 
± 10 meter volstaat 1 val. Hang de feromoonvallen 
onderaan in de boom. Deze vallen zullen massaal de 
mannetjes lokken. Het feromoon werkt ongeveer 6 
weken. De pot met zeepwater is doorzichtig zodat 
er een goede controle mogelijk is. Indien nodig de 
pot leeg maken en het zeepwater verversen.

Opmerking: een te dichte plaatsing van de 
feromoonvallen kan ‘feromoon verwarring’ 
veroorzaken met een verminderde vangst als 
gevolg. 

Artikelen voor duurzaam
Boom- & LandschapsbeheerSTORIX

Hoogeinde 22  5142 GC  Waalwijk  mail: info@storix.nl  tel: 0416-336646  fax: 0416-651217

Breng eind maart begin april de speciale feromoonvallen aan 
voor beperking van de eerste aantastingsgolf.



Plaatsen van de feromoonhouder

Klaarmaken van de feromoonval

Vul de doorschijnende pot met een licht zeepsopje van 
500 ml water en enkele druppels (biologisch afbreekbaar) 
afwasmiddel. 

Monteer daarna de val zoals op 
de foto: De gele trechter op de 
doorschijnende pot plaatsen: 
er zijn vier uitsteeksels in de 
doorschijnende pot en vier 
inkepingen aan de gele trechter. 
Zet de inkepingen mooi boven de uitsteeksels en draai de 
trechter vast op de doorschijnende pot. Het groene deksel op 
de gele trechter plaatsen: de vier openingen van het groene 
deksel op de vier uitsteeksels van de gele trechter klikken, 
stevig aanduwen, maar niet té hard duwen. Het touwtje 
door de twee tegenoverliggende openingen van het groene 
deksel steken. Het touwtje dient na één seizoen vervangen 
te worden.

De complete val ergens neerzetten (op de grond of op een 
tafel). Open het wit doorschijnend dekseltje in het midden 
van het groene deksel. Haal het groene korfje eruit en plaats 
het boven op de val, met het wit doorschijnend dekseltje 
in de nabijheid. Maak het zakje met de feromoondispenser 
open. Laat de feromoondispenser (een kleine bruine 
rubberen capsule) rechtstreeks vanuit het zakje in  het 
korfje vallen. De feromoondispenser (de capsule) niet 
met de handen aanraken. De capsule is doordrongen 
van “feromoon” en door er in te knijpen 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.
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Storix Boombeheer houdt u op de hoogte wanneer het beste 
moment is om de feromoondispenser te vervangen

Laat het korfje met de feromoondispenser in de voorziene 
opening zakken, en sluit vervolgens het wit doorschijnend 

dekseltje boven op 
het korfje. De val 
eind maart, begin 
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 tot 15 meter. 
Steeds deze tussenafstand respecteren. Desnoods 
wordt er NIET in elke boom een val gehangen. Het 
zeepsopje regelmatig controleren en bij massale 
vangst af en toe verversen. De feromoondispenser 
werkt 6 weken, vanaf het moment dat het uit 
de verpakking wordt gehaald. Daarna is het aan 
vervanging toe. De feromoondispenser vervangen 
eind mei, half juni voor wegvangst van de tweede 
generatie van de mineermot. Vervolgens eind 
augustus de feromoondispenser vervangen voor het 
wegvangen van de derde generatie mineermotten. 
De complete val uit de boom halen vanaf oktober.

Vervang de feromoondispenser in eind mei, half juni 
en eind augustus

Het vereiste voor dit najaar voor plaagreduktie in het volgende jaar:
Ruim alle afgevallen bladeren op !

Start zo vlug mogelijk na de bladval met het opruimen ervan, dus in het begin van 
de winterperiode. De poppen van het vorige jaar overwinteren immers hierin. De 
bladeren kunnen het beste vernietigd worden door verbranding of een professionele 
compostering. 
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Handleiding voor het plaatsen van de lijmband voor de 
beheersing van de paardekastanje mineermot

Rondom élke stam van 
paardekastanjes brengt 
men de hiertoe ontworpen 
lijmbanden als volgt aan:
   
Rol de lijmband rond de 
stam en zorg voor een 
overlap van ongeveer 10 
centimeter

Snijd de lijmband af, 
splits de band over enkele 
centimeters en span de 
lijmband zo strak mogelijk 
om de stam eventueel 
met gebruik van enkele 
punaises.

Splits nu de rest van de 
lijmband en bevestig 
deze, eventueel met 
behulp van enkele 
punaises, ongeveer 10 
centimeter onder de 
andere band. Span deze 
ook zo strak mogelijk om 
de stam.

De vrouwelijke motten 
zullen hieraan vast blijven 
plakken als zij over de 
stam naar de kruin lopen, 
kruipen of vliegen. Deze 
lijmbanden kunt u na 
± 3 weken verwijderen 
om verhoogde (insect-
onvriendelijke) bijvangst 
te voorkomen.


