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Gebruiksaanwijzing 
 

Trechterval CamLock 
 

Populatiecontrole van de Paardenkastanjemineermot 
 
Voorbereiden van de val 
 
De val wordt voorgemonteerd geleverd. Dit betekent dat het dak op de groene trechter is geplaatst, de 
trechter met de witte afsluitkap is afgesloten en en dat aan de onderzijde van de trechter een 
ijzerdraadje is bevestigd. 
De feromooncapsule moet uit de folieverpakking worden gehaald. De capsule wordt in zijn geheel op 
het ijzerdraadje in de trechter gedrukt. 
De container wordt tot aan de bovenzijde van de vier nokken gevuld met vangvloeistof. Dit is 
ongeveer 0.3 liter vloeistof. Als vangvloeistof wordt een citrusoliemengsel toegepast. Eventueel kan 
gewoon leidingwater als een alternatieve vloeistof worden gebruikt. Voeg aan de vangvloeistof enkele 
druppels afwasmiddel toe om de oppervlakte spanning te verlagen. De afstand tussen de vloeisof en de 
capsule bedraagt minimaal 2 centimeter. 
De trechter met deksel wordt op de container geplaatst en met een kwart slag naar rechts vastgezet 
(bajonetsluiting). Let op dat de deksel goed vast zit. Voor het ophangen van de val goed controleren of 
de bajonetsluiting op alle vier de punten goed vast zit. Tenslottte de groene draad aan de bovenzijde 
van de trechter bevestigen in de twee ogen die hiervoor aanwezig zijn. 
 
Ophangen 
 
De trechterval wordt met behulp van een draad of touw in de kroon van de boom opgehangen. Een 
hoogte van 1,5 tot 2 meter is meer dan voldoende. Aanbevolen wordt een hoogte van 3 tot 5 meter. 
Hiermee wordt vandalisme voorkomen.  
De val wordt opgehangen aan de binnenzijde van de kroon 3 tot 5 meter hoog, in de buurt van de stam. 
Bij het toepassen van meerdere vallen bedraagt de onderlinge afstand 4 tot 6 meter.  
De feromooncapsule is 7 tot 8 weken werkzaam afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij 
warm weer korter, bij koel weer langer. 

 
Figuur 1:  doorsnede trechterval 
Voor meer informatie zie productfolder deze is reeds in uw bezit of te vinden op   
www .foreestgroenconsult.nl   en/of  www.kastanjezorg.nl 
 
P.S. gebruikt u een oude gebruikte trechterval, reinig deze dan grondig voor gebruik. 
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