ER ZITTEN TWEE MOTTEN

Nou ja, er zitten meerdere gaten. In de kleding. Van mijn klant. Echte mottengaten!
En deze motten hebben honger en goede smaak: ze eten grote gaten in de mooiste jasjes, vesten en
truien. Tijd voor actie! Maar hoe zit het ook alweer met motten? Hoe kom je eraan? En hoe kom je
eraf?
Zo zit ‘t met kledingmotten
 Een vrouwelijke mot legt 50 – 90 eitjes per keer op dode dierlijke materialen zoals wol, bont, leer,
zijde, vilt
 De uitgekomen larven zijn 7-9 mm groot. Als je ze al kunt zien: ze zijn wit met een goudbruine kop.
 De larven voeden zich met bovenstaande stoffen van kleding maar ook met:
- opgezette dieren, haren en veren
- tapijt en bekleding
- stro, zaagsel, strooisel, knaagdiervoer
 Gek genoeg houden ze niet zo van katoen, maar daar zijn zilvervisjes weer dol op
 Na 3 maanden ontpoppen de larven zich tot een mot van 6-8 mm lang. Ze zijn goudbruin en egaal
van kleur. Het vrouwtje legt weer eitjes daar waar ze vandaan komt.
Motten voorkomen is beter dan bestrijden
Zo voorkom je motten:
 Leg kleding NIET in kartonnen dozen. Deze bevatten zetmeel en daar houden motten van
 Verpak kleding in luchtdichte zakken of hang ze uit
 Haal regelmatig kasten leeg en controleer de kleding op gaten en cocons
 Reinig kleding regelmatig
 Stofzuig tapijten en gestoffeerde meubels
Hoe motten te bestrijden
Heb je al last van motten? Bestrijden kan met:
 Insectenlamp
 Mottenstrip, -vanger. Deze lokt mannelijke motten met feromonen
 Mottenballen
 Mottenvallen bestrijden de mannetjesmotten. Deze kunnen dan niet meer bevruchten.
De wel bevruchte vrouwtjes leggen nog steeds eitjes!
 Rood cederhout jaagt motten weg, maar bestrijdt ze niet
Als je toch moet bestrijden
De fabrikanten Roxasect/Vapona leveren allerlei bestrijdingsmiddelen zoals:
 Mottencassettes en -vallen
 Mottenhangers
 Mottenpapier en mottenballen
 Mottenspray. Herhaal het sprayen een paar keer dan wordt de cyclus van eitjes leggen en
verpoppen verbroken
 Cederhouten mottenringen zijn te koop bij huishoudzaken en te bestellen bij BOL.com
Heb je echt last van een mottenplaag? Deze is heel moeilijk te bestrijden. Kijk voor professionele
hulp en een grondige bestrijding eens bij de mottendokter.

Tot zover de theorie
Want wat hebben mijn klant en ik gedaan? We hebben gekozen voor de rigoureuze aanpak:
 Plank voor plank en roede voor roede heb ik de kasten leeg gehaald en de kleding naar de
badkamer gebracht
 Mijn klant heeft daar alle kleding boven het bad uitgeschud en gecontroleerd op gaten. Soms
vielen er lege cocons uit. Maar gelukkig vonden we geen kolonies.
 Ze maakte meteen van de gelegenheid gebruik om kleding te passen en te sorteren in:
- Weggooien vanwege schade
- Weg naar tweedehandswinkel
- Weggeven
- Hier opbergen
- Naar de stomerij of verstellen
 Ondertussen voerde ik kleding uit de kasten aan en bracht ik de kleding die weg kon in zakken
naar beneden. Ik zoog de kasten uit en maakte schoon. Samen hebben we de kasten weer
ingericht.
In 2x 3 uur hebben we zo alle kasten doorlopen. Alle kleding hebben we netjes gesorteerd weer
terug gelegd en gehangen. Daarna heb ik 6 zakken kleding afgevoerd naar de tweedehandswinkel.
Het enige dat daarna nog moest gebeuren was sprayen. Dat deed de klant zelf.
Al met al een goed resultaat van 6 uur werk! Wil je zelf ook aan de slag? Download dan de 7 tips om
zelf je kleding uit te zoeken en weer ruimte te creëren in je kledingkast.
Liever samen aan de slag? Neem contact op voor een kennismakingsgesprek en we bespreken wat ik
voor jou kan betekenen.
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