Insectenfiche
Type
Uiterlijke kenmerken 3, 5

Papiervisje (Ctenolepisma longicaudata)
Bewoner
Insect:
•
10-15 mm
•
torpedovormig
•
donkergrijs geschubd
•
lichaamslange antennes
•
drie lange staartharen
•
geen vleugels
•
plukjes haren op lichaam
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Gedrag 1, 2, 3

Dit insect is lichtschuw en ’s nachts actief. Het lijkt fel
op het ovenvisje en zilvervisje, maar leeft in een
normaal binnenklimaat. Het verkiest een hogere
temperatuur dan het zilvervisje.

Cyclus 3, 4

•
•

6 maanden-7 jaar
afhankelijk van omstandigheden en
voedingsbodem

Voedsel 4

•
•
•

zetmeel
cellulosehoudend materiaal zoals papier, lijm
vaak in behangsellijm/behangpapier, beglansd
papier: hoog zetmeelgehalte
ook in keukenpapier, boekbinding, textiel,
katoen, zijde en zetmeelrijke lijm

•

Schade 3, 5

•
•

graasschade en onregelmatige gaatjes bij
papier
textiel: uitwerpselen (donker, zichtbaar met het
blote oog), gemalen vezels

Uitvliegperiode 3, 5

niet van toepassing
•

Ideale klimaatcondities 1, 2, 4

Keuze bestrijdingsmethode 5
De methode is in eerste instantie afhankelijk
van het materiaal dat wordt aangetast.
Hier sommen we enkel de meest
doeltreffende methodes op, waarbij de meest
doeltreffende methode als eerste vermeld
wordt.

Type geschikte val 3

•

T: medium tot hoog, bij voorkeur hoge
temperatuur
VOCHT: medium
of in een microklimaat met deze
eigenschappen

Focus voornamelijk op de wering.
•
Verwijder alle onnodige golfkartonnen
dozen en overbodig papier.
•
Maak de ruimte schoon.
•
Verlaag de temperatuur tot 16-18° C en de
RV tot minder dan 50%.
•
Controleer eveneens het klimaat op mogelijk
gunstige microklimaten.
•
Behandel de ruimte.
•
Stofzuig regelmatig rond de boeken en in de
ruimte, net zoals in barsten en spleten in de
muur.
•
Voer een vriesbehandeling uit als de dieren
in boeken of dozen schuilen.
•
•

blunderval, plakval of valkuilval zonder
lokmiddel
plakval of valkuilval met voedsellokmiddel
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Deze bijdrage is een onderdeel van FARO’s Erfgoedwijzer, een online platform boordevol praktijkkennis, kunde en inzichten
over cultureel erfgoed. Tal van handige modules, praktische tools en tips bieden u informatie en inspiratie bij uw dagelijkse
cultureel-erfgoedpraktijk. Meer info: www.erfgoedwijzer.be
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