
                   
Val om de eikenprocessievlinder te monitoren  
De overlast door de eikenprocessierups is de laatste jaren sterk toegenomen. Hoewel dit beestje 
al jaren onder ons is, is het aantal sterk gegroeid en komen ze ook meer in ‘stedelijk’gebied voor. 
Tegen de rups zijn meerdere bestrijdingsvormen. Met de trechterval (feromoonval) kan de vlucht 
van de eikenprocessievlinder (Thaumetopoea processionea)  worden gemonitord. Zo wordt de 
mannelijke vlinder gevangen en daarmee uitbreiding van de plaag voorkomen/beperkt. Dit doet 
u met deze feromoonval! 
 
De val vangt de mannelijke eikenprocessievlinder. Ze komen op de lokstof (feromoon) af en 
belanden via de trechter in de val. In dit bakje wordt een laagje water met zeepsop gedaan.  
Hierin verdrinkt de vlinder. Op deze manier  wordt verspreiding van de plaag beperkt en kan 
worden bepaald waar volgend jaar overlast van rupsen zal zijn. 
 
Toepassing: 
 
1. De feromoon (bevat de vrouwelijke lokstof), bij voorkeur niet met blote handen aanraken i.v.m. werking/geur. Gebruik 
bijvoorbeeld handschoenen of laat de feromoon in het korfje vallen. 
 
2. Plaats de feromoon in het daarvoor bestemde korfje  en sluit deze af met het meegeleverde dekseltje.  
 
3. Het gesloten korfje kan nu in het gat worden geklemd van de groene platte deksel. 
 
4. Vervolgens kan het feromoon met de deksel worden bevestigd op de trechter. Het feromoon hangt dan in de trechter. 
 
5. Doe onderin het emmertje (val) een laagje van 3 tot 5  cm water met enkele druppels zeepsop (bijv. Wasmiddel). De 
gevangen vlinders zullen daarin verdrinken. 
 
6. Het trechtergedeelte kan dan worden vastgeklikt op de emmer door hem met de klok mee te draaien  
(zie palletjes). 
 
7. Hang de feromoonval in de boom. Voldoende in het loof van de boom (bij voorkeur halverwege of hoger) 
 
8. We raden aan het feromoon om de 4 à 5 weken te vervangen, en het water/zeep met de vangst om de één à 
twee weken te legen/verversen). De vlinders vliegen van juli tot en met september. 
 
9. Na de vluchtperiode de val schoonmaken en vorstvrij opslaan. 
 
10. Let ook bij het legen/schoonmaken op voor brandhaartjes van de rupsen! Ook vlinders kunnen deze met zich mee-
dragen. 

 
 

Dosering algemeen advies: 
± 1 val per boom (afhankelijk kroonvolume en de aantasting!) 
 

Tip: hang tevens nestkasten op voor koolmezen, die voeden hun jongen met de rupsen in het voorjaar 
 
Toepassingsperiode: 
Juli t/m september  (vluchtperiode) 
 
 
Daar Innogreen BV over het gebruik, de opslag alsmede het onjuist toepassen van haar producten geen controle  
kan uitoefenen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor verminderde werking of eventuele schade.  

Telefoon: 0031(0)183-509796 

E-mail: info@innogreen.nl 

Web: www.innogreen.nl 
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passie voor groen! 


