
Hoe de Suzukii Monitor Vallen te Gebruiken 
 
VAL  (combicupval) vullen en ophangen   (aanbeveling is 2 per HA) 
 

• Oefen een paar keer met het plaatsen van de bolle deksel op de val. Je krijgt er 
dan handigheid in,  na een paar keer gaat het soepeler. Laat de deksel eerst aan 
een kant goed zitten, en druk daarna de andere kant over de klemrand. 
Vergelijk het met het opleggen van een fietsband of de luchtband van een 
zwemdeksel. 

 
• Vul val met 80 milliliter Biobest lokstof. Berg daarna de fles goed gesloten op 

in een koelkast of een donkere zeer koele plaats. 
 

• Zet deksel op de val. 
 

• Zorg voor een haak op de plek waar de val opgehangen moet worden. Soms 
kan dit een reeds bestaande haak zijn aan een paal. Ook is een haak 
gemakkelijk te buigen van een stukje installatiedraad. Hang de val op aan de 
rand van de wijngaard, best daar waar wat schaduw is en, indien aanwezig, aan 
de kant van een haag, bosrand, fruitteelt, wilde bramen / vlierbessen. 
 

• Ververs de lokstof iedere 4 weken (best na een controle van het aantal 
gevangen mannetjes), leeg ze niet in de wijngaard !  

 
VAL controleren 
 

• Controleer iedere twee weken (15 juni, 30 juni, 15 juli, 30 juli) en daarna ieder 
week (7 aug, 14 aug, 21 aug, 28 aug, 3 sep, 10 sep, 17 sep, 24 sep, 1 oct, 8 oct, 
15 oct, 22 oct, 29 oct) de vangst 

 
• Leg  huishoudpapier in een zeef  (ook wel keukenrol genoemd) 

 
• Leeg val op huishoudpaper in de zeef, en vang vloeistof op, vliegjes blijven op 

het huishoudpaper liggen.                                                                                                             
Soms zijn er zoveel vangsten dat het een dikke zwarte laag vormt. Dompel, na 
uitlekken, het huishoudpapier in een bak met water. De vliegjes komen dan los 
en er ontstaat verdunning. Herhaal dan de truc met het huishoudpapier met 
steeds een deel van het water.                                                                                                                                 
Handig is het om een flessenmandje te gebruiken om meerder vallen tegelijk 
uit de wijngaard naar een telplaats te brengen en weer terug. 

 
• Doe opgevangen lokstof weer in de val, en gebruik die weer in de wijngaard. 

We hebben gemerkt dat de  lokstof wel 4+ weken werkzaam is, maar de 
resulterende hoeveelheid wordt sterk bepaald door de verdamping en absorptie 
in het huishoudpapier. 



 
• Check resultaat, zonodig eerst met loupe of vergrootglas.                                     

Er worden niet alleen Suzukii's gevangen, maar ook andere fruitvliegen en 
kleine muggen. 
 
Tel de Suzukii mannetjes op het huishoudpapier en update de ontvangen XLS 
voor het logboek (via email). Zie de bijgaande foto's voor het herkennen van 
Suzukii mannetjes. Zij zijn van het zelfde formaat als de andere fruitvliegen, 
maar hebben duidelijk zwarte punten op de vleugeleinden. Als je ze een paar 
keer gezien hebt herken je ze ook zonder vergrootglas.                                             

 
Als er geen vangsten zijn check dan met andere geplaatste vallen (eigen of 
wijngaarden in de buurt), misschien is het nodig de ophangplek te veranderen.  

 
• Stuur de XLS aan het eind van iedere maand  naar het  meldpunt, zodat een 

overzicht van vangsten kan worden gemaakt (wat is de Suzukii status, ook als 
hulp voor toekomstige acties)  

 
Algemeen 
 

• Berg de lokstof koel (koelkast) en donker op, goed gesloten 
• Ververs de lokstof iedere 4/5 weken 
• Vanaf 60 oechsle ook aantasting controleren, zie beslisboom  

 
=============     Fotos   ======================================== 
Opgehangen Val  
 

 
 
 



 
Zeef met Huishoudpapier  
 

 
 
Huishoudpapier met  gevangen Vliegjes onder Loupe  
 
 

 
 



Suzukii Mannetje, die met de zwarte flekjes op de vleugel  
 

 
 
 
 
 
 


