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HANDLEIDING VOOR HET INZETTEN VAN DWERGWESPEN  

TRICHOGRAMMA EVANESCENS TEGEN VOEDSELMOTTEN 

 

 

ACHTERGRONDINFORMATIE BETREFFENDE WERKING 

De trichogramma kaartjes dienen in de direkte nabijheid van (mogelijk) 

besmette levensmiddelen geplaatst te worden. 

 

Éen kaartje heeft een werkingsgebied van ongeveer één meter breedte. Om 

een voorbeeld te geven: Voor een voorraadskast met vier planken van elk 

een meter breed dient u dus telkens vier kaartjes te plaatsen. 

 

 

ADVIEZEN MBT. BESMETTE ETENSWAREN:  

Voedselmotten leggen hun eitjes uitsluitend af in etenswaren. Zij hebben 

een voorkeur voor droge levensmiddelen zoals meel en meelprodukten, 

graanproducten, rijst, peulvruchten, noten, chips en zoutjes maar ook thee 

en koffie, specerijen en chocolade. Ook droog huisdiervoer, gedroogde 

bloemen en stro worden hierdoor besmet. 

De lokatie van de besmette produkten doet hierbij niet ter zake. Denkt u bij 

het plaatsen van trichogamma kaartjes daarom niet alleen aan de keuken, 

voorraadskast en magazijn maar ook aan minder vaak gebruikte 

opslagplekken voor levensmiddelen zoals bv. een kast met zoetigheden of 

chips in de woonkamer. Ook decoraties van stro (kerstversieringen en 

gedroogde bloemen bijvoorbeeld) mag u hierbij niet vergeten. 

 

 

WERKINGSDUUR: 

Dwergwespen van het soort trichogramma evanescens komen binnen 

ongeveer drie weken uit het kaartje tevoorschijn en gaan op zoek naar 

motteneitjes in de buurt. Daarom dient u de kaartjes na 3 weken op exact 

dezelfde plekken te vervangen. Het gebruik dient gedurende 9 weken 

voortgezet te worden – dit is evenlang als de levenscyclus van de eitjes. 

 

 

BEWAREN 

Trichogramma zijn levende insecten; het is daarom niet mogelijk de kaartjes 

gedurende langere tijd te bewaren. Indien nodig kunt u de kaartjes 

maximaal  24 uur op een koele, donkere plek bewaren voordat deze 

geplaatst worden. Een goede plek hiervoor is het groentevak van de 

koelkast. Temperaturen boven 10 graden dient u te vermijden. 



 

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 

 

WAARSCHUWING: 

Maak de kaartjes niet open, en let erop dat deze niet beschadigd raken 

zodat de dwergwespen niet ontsnappen voordat de kaartjes op de juiste 

plekken geplaatst zijn. 

 

Gebruik tijdens de werkingsduur van de dwergwespen geen insecticiden in 

huis en tuin, hierdoor kunnen immers ook de trichogramma vernietigd 

worden. Ook dient u tijdens de toepassingsperiode geen geurolie te 

gebruiken. 

 

De trichogramma hoeven niet gevoerd te worden! Zij leven immers 

uitsluiten van de motteneitjes – vandaar hun uitstekende werking als 

biologische bescherming tegen motten. 


