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KLEEFVALLEN TEGEN KLEERMOTTEN 

INHOUD: 1 KLEEFVAL (BEVAT LOKSTOF) 

 

Beste Klant, 

Hieronder vindt u aanwijzingen betreffende gebruik en werking van de 

mottenval en de toepassing ervan. Wij verzoeken u om even de tijd te nemen 

het onderstaande door te lezen, zodat u uw mottenval optimaal in kunt 

zetten! Hartelijk Dank! 

 

1) ALGEMENE INFORMATIE BETREFFENDE KLEERMOTTENPLAAG 

Hoe herken ik de aanwezigheid van kleermotten? 

U kunt de aanwezigheid van kleermotten herkennen aan kleine gaatjes in 

stoffen en materialen of aan zgn. webben. Dit zijn nauwelijks zichtbare, witte 

draadjes welke aan de stoffen kleven. 

 

Onder welke voorwaarden ontwikkelen de kleermotten zich?  

Kleermotten ontwikkelen zich bij temperaturen van 13-33°C. De ontwikkeling 

van motteitje tot vlinder duurt tussen de twee maanden en enkele jaren. 

Uiteindelijk leven de vlinders tussen de 7 en 18 dagen; bij lage temperaturen 

zelfs één á anderhalve maand. In uitzonderlijke gevallen kunnen kleermotten 

bij temperaturen tot - 15° C buitenshuis zelfs tot drie maanden overleven. 

 

Hoe zien kleermotten eruit?  

Kleermotten zijn vier tot negen millimeter lang en hebben een vleugelwijdte 

van ongeveer 12-16 mm. Uw herkent kleermotten aan hun eentonige kleur – 

heeft een mot meerdere kleuren, dan betreft het dus geen kleermot. Het lijf 

en de vleugels zijn licht-geelig maar kunnen bij helder licht haast zilverachtig 

ogen. De grijs-gele achtervleugels zijn bij levende motten niet zichtbaar. 

 

 

2) ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR HET INZETTEN VAN DE MOTTENVAL  

Werkt de mottenval enkel ter inventarisatie of tevens als 

bestrijdingsmiddel? 

De mottenval met feromoon lokstoffen werkt enkel ter inventarisatie van een 

mogelijke mottenplaag. De val lokt slechts mannelijke motten aan, echter 

niet de vrouwtjes die juist de eitjes leggen. 
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Hoe lang kan de mottenval worden gebruikt? 

De lokkende werking van de val werkt gedurende ongeveer drie maanden. 

Mocht u ook hierna nog behoefte aan een mottenval hebben, vervang de oude 

val dan door een nieuwe. 

 

Hoe dienen ongebruikte vallen bewaard te worden? 

Ongebruikte vallen bewaart u het beste in de vrieskist (bij –17 °C of lagere 

temperaturen) zodat de lokstof niet vervluchtigen kan.  

 

3) AANWIJZINGEN VOOR HET PLAATSEN VAN DE MOTTENVALLEN 

Welke plekken zijn met name geschikt voor het plaatsen van de val, en 

welke juist niet?  

Kleermotten hebben een voorkeur voor donkere plaatsen zonder bewegende 

luchtstroom; zodoende dient u de vallen op dergelijke lokaties te plaatsen. 

Plaats de vallen in geen geval in lichte ruimtes met sterke tocht – zoals een 

vensterbank of bij het raam. Het doet er verder niet toe of de val op de grond 

of juist hoger geplaatst wordt. 

 

Waar dient u bij het plaatsen op te letten? 

De val dient zo geplaatst te worden, dat zowel mensen als huisdieren er niet 

mee in aanraking komen. Ook dient u erop te letten dat de val vrij blijft van 

stof zodat de plakkende werking niet acheruit gaat. 

 

Hoe worden de kleefvallen uitgezet en gebruikt?  

Om de kleefval in gebruik te nemen, verwijder je de beschermfolie van het 

klevende oppervlak en plaats je de val op de gewenste locatie. 

 

4) AANWIJZINGEN BETREFFENDE DE WERKING VAN DE VAL 

Welke mottensoorten worden met de val gevangen?   

De val lokt slechts mannelijke motten. Het kan echter gebeuren dat andere 

insecten per toeval op de val belanden. 

 

Waarom worden enkel de mannelijke motten aangetrokken tot de val? 

De gebrruikte lokstof in de val bevat een onderdeel van het 

voortplantingshormoon van de vrouwelijke kleermot, dat de mannetjes lokt 

die zodoende de val voor een vrouwelijke mot aanzien. 

 

 

 

5) AANWIJZINGEN VOOR VOLGENDE STAPPEN TER VERWIJDERING VAN EEN 

MOTTENPLAAG 
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Hoe kan een mottenplaag verwijderd worden?  

Doorslaggevend voor de duurzame verwijdering van motten is de bestrijding 

van de mottenrupsen. Dit kan door middel van een spray, door hitte (minimaal 

60° C), door kou (idealiter – 29° C) of met behulp van sluipwespen. Het 

gebruik van sluipwespen vormt de meest veilige en grondige methode. 


