Gebruiksaanwijzing variabel massavangst station Nieuw!
Populatiecontrole voor grote populaties van de paardekastanjemineermot
Montage
Bij bomen met een stamomtrek tot 2,00 meter worden de beide manchetten rondom de boom
aangebracht. Na het aanbrengen wordt het overtollige materiaal weggesneden.
De eerste manchet wordt, met 1 of 2 personen, op de gewenste hoogte rond de stam aangebracht.
De manchet wordt hierbij stevig maar niet te strak! aangebracht. De kunstsof klip wordt gebruik om
beide einden te verbinden.
Vervolgens wordt de tweede manchet op 22 centimeter van de eerste manchet aangebracht.
Deze tweede manchet wordt eveneens stevig maar niet te strak aangebracht. Uiteindelijk bedraagt de
afstand tussen de beide manchetten ongeveer 22 centimeter.
Heeft de boom een omvang van meer dan 2,00 meter, dan wordt de manchet eenvoudig met een
tweede exemplaar verlengd tot de gewenste lengte is bereikt.
Nadat de manchetten zijn aangebracht worden de deltavallen gemonteerd waarbij de zijkanten los
blijven. De twee zijkanten worden respectievelijk onder manchetten gestoken. De deltavallen worden
regelmatig verdeeld rondom de stam aangebracht.
De witte kleefbodem wordt uit elkaar geklapt en in de deltaval gestoken. De manchet verhindert dat de
kleefbodem uit de val zakt. Eventueel is de kleefbodem met een klein stukje ijzerdraad (paperclip) of
spijkertje onder de manchet te fixeren.
Tenslotte worden de feromooncapsules geplaatst.
Tijdstip van plaatsing
Het massavangst-station wordt voor het uitkomen van de eerste motten geplaatst. In het algemeen is
dit begin april, ongeveer op het moment dat de eerste bloeiwijzen goed zichtbaar zijn.
In de meest ideale omstandigheden wordt de val gedurende de eerste 6 weken op ongeveer 10 tot 20
m1 afstand van de kastanjeboom aangebracht. Na deze periode (1e generatie) wordt de val om de
kastanjeboom geplaatst.

1: Deltaval van kunststof;
2: Lijmstrook;
3: Zijkanten van de deltaval;
4: Kunststof manchet voor fixatie vallen;
5: Boom.
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