
Gebruiksaanwijzing

Aziatische fruitvlieg (Drosophila suzukii) vallen
 

 Tuinbouwtechniek
& -benodigdheden

www.karobv.nl

KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK  Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl

08-2014

VOORBEREIDING VAN DE VAL 

• Schroef het meegeleverde haakje in het voorgeboorde gat in de deksel van de val.
Zorg ervoor dat het haakje voldoende diep komt voor de stevigheid.

• Bevestig een ijzerdraadje of binddraad aan het haakje.

AANMAKEN VAN DE LOKSTOF 
Voor 4 vallen zijn de volgende componenten nodig: 

o 10 ml vloeistof
o 2 tabletten
o 200 ml water

• Eerst de tabletten in 200 ml water oplossen.
• Wanneer de tabletten geheel zijn opgelost 10 ml lokstof toevoegen en goed mengen.
• Met de oplossing worden dan 4 vallen gevuld met elk circa 50

ml.

LET OP: alle aangemaakte lokstof direct in de vallen doen, maak niet meer dan nodig is om de vallen te vullen 

• Om de oppervlaktespanning te breken kan er een ‘klein’ druppeltje wasmiddel aan de lokstof worden
toegevoegd.

AANTAL VALLEN PER HECTARE 
Monitoring 
Globaal 

Aantal vallen per hectare 
10 – 20 

Intensief 100 
Zeer intensief 200 

Gebruik voor massavangst is in Nederland verboden. 

GEBRUIK VOOR DE MONITORING 
• Nadat ze gevuld zijn met 50 ml kunnen de valletjes worden opgehangen op de gewenste plaatsen. Overleg met uw

teeltbegeleider voor de beste plek. Bij voorkeur niet in de zon, maar onder de bladeren. In het geval van aardbeien 
bijvoorbeeld kan een standaardje met een afdakje worden gemaakt. Zorg dat de deksel van de val goed vastzit. 

• Controleer de vallen elke 1 tot 2 weken. Niet later. De vloeistof blijft 4 weken actief. De inhoud kan worden gezeefd en
de vloeistof kan opnieuw in de val worden gedaan (wel na 4 weken verversen). 

• Gevangen vliegjes vernietigen. Niet zomaar in de groencontainer doen, zeker als er verse vliegjes in zitten die nog niet
dood zijn en alsnog kunnen uitvliegen. 

• Als een val binnen 1 week helemaal vol zit dan adviseren wij de lokstof in zijn geheel te vervangen.
• Herkenning dat er daadwerkelijk Drosophila suzukii gevangen is, kan via de mannetjes met vlekjes op de vleugels.

Vrouwtjes zijn moeilijker met het blote oog te zien (zie foto).

PERIODE VAN MONITORING 
• In Nederland is het nog onduidelijk of ze in het voorjaar vliegen en waar ze

overwinteren. Daarom adviseren we om al begin april de vallen te plaatsen 
en deze te laten hangen tot de eerste serieuze vorst haar intrede doet. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de productspecialist. 

Verwijder het deksel•
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