
 

MOTTENshop® powered by Natürliche Feinde GmbH 

“Natürlich & einzigartig mit Nützlingen gegen Lebensmittel- und Kleidermotten” 

Office Wien: Rudolfsplatz 1 . A - 1010 Wien . Office Salzburg: Radau 75 . A - 5360 St. Wolfgang 

vienna@MOTTENshop.com . www.MOTTENshop.com . UID: ATU61269549 

 

TOELICHTING: SLUIPWESPEN – TRICHOGRAMMA EVANESCENS 
 

 Productomschrijving: Sluipwespen kaartjes 
 Inhoud: dwergwespen van het soort trichogramma evanescens 

 Hoeveelheden: 3000 dwergwespen van het soort trichogramma evanescens op kartonnen 

kaartjes 
 Herkomst: Duitsland 

 Maximale bewaarduur vóór gebruik: 7 dagen bij lage temperatuur (8-12 graden celcius) 

 

 
TOEPASSING: 

Dwergwespen van het soort trichogramma evanescens worden met name ingezet bij 

voedingswaren die door motten aangevallen worden (bv. meelmotten en fruitmotten). In 
uitzonderlijke gevallen kunnen de dwergwespen ook successvol worden ingezet tegen 

kleermotten en wasmotten. 

 
 

SPECIFICATIES: 

Dergwespen van het soort trichogramma evanescens zijn slechts zo’n 0,3 millimeter lang. Ze 

bestrijden motten door hun eitjes op die van motten af te leggen. Gedurende hun rijping 
voeden de eitjes van dwergwespen zich met die van motten en zodra zij zich tot larven 

ontwikkelt hebben, vreten zij de overige motteneitjes. 

Zo wordt voorkomen dat de eitjes van voedselmotten zich tot rupsen ontwikkelen en 
voedingsmiddelen besmetten. Voedingswaren die nog niet door motten aangevallen zijn, 

worden op die manier tegen besmetting beschermd. Bij gemiddelde kamertemperatuur komen 

de dwergwespen in de loop van drie weken uit. Het is niet mogelijk om dwergwespen in te 
zetten tegen voedselmotten die producten besmet hebben die in zakken of als bulk gelagerd 

worden. Voor mensen zijn dwergwespen van het soort trichogramma evanescens geheel 

onschadelijk. 

 
 

GEBRUIK: 

De kaartjes dienen in de direkte nabijheid van belaagde voedingswaren geplaatst te worden. 
Daarbij dienen de kaartjes direkt kontakt te maken met de planken of wanden van de kast. Ze 

kunnen daarbij worden neergelegd of opgehangen. Per kastbreedte van 1 meter dient 1 kaartje 

geplaatst te worden. 

Bij het plaatsen van de kaartjes dient u uit te gaan van alle kasten waarin droge 
voedingsmiddelen (meel, meelprodukten, rijst, graanproducten, noten, peulvruchten, 

specerijen, koffie en thee ed.) bewaard worden; evenals droog huisdiervoer, gedroogde 

bloemen of produkten van stro. 
De inzet van dwergwespen duurt negen weken. Gedurende deze periode worden de kaartjes om 

de drie weken vervangen, dwz. er worden opeenvolgend drie keer kaartjes op dezelfde plekken 

geplaatst. Een successvolle inzet van dwergwespen van het soort trichogramma evanescens 
vraagt om temperaturen van 15-35 graden celcius. 


