Ik heb last van maden in mijn container, wat kan ik doen?
Maden, niemand houdt er van maar soms komen ze in je container terecht. Zeker in de zomer
als het warm en broeierig weer is is de kans groot op maden. Soms kruipen ze zelfs uit de
container. Dit is niet alleen vervelend, maar ook vies. Gelukkig zijn er oplossingen.
Wat zijn maden?
Maden zijn larven van vliegen. Een vlieg legt zijn eitjes in een container. Deze eitjes komen in
enkele uren uit onder de juiste omstandigheden. Uit deze eitjes komen de larven gekropen.
Deze vreet zich helemaal vol tot dat deze genoeg heeft. Dan verandert hij in een pop. Bij de
juiste temperatuur kan de pop na drie dagen al uitkomen met als resultaat een vlieg. Bij lage
temperaturen kan het wel een maand duren.
Zijn maden gevaarlijk?
Nee, maden zijn niet gevaarlijk voor mensen. Het is in sommige delen van de wereld zelfs
gebruikelijk ze te eten.
Hoe je maden voorkomt










Vleeswaren niet zomaar in de container gooien. In plaats van vlees los in de container te
gooien kan je het vlees beter in een krant vouwen en dan pas weggooien. Op deze manier
kan de vlieg niet bij het vlees om er eitjes in te leggen.
Container in de schaduw plaatsen. Zeker in de zomer is dit belangrijk. Aangezien anders
een heel broeierig klimaat in de container ontstaat waar maden en vliegen van houden.
Container regelmatig schoonmaken. Goed uitspuiten met allesreiniger en laten drogen.
Een pantysokje met mottenballen in de container hangen. Maden en vliegen zullen
weggaan omdat ze niet tegen de lucht kunnen.
Container zo nu en dan open zetten. Maden houden niet van licht en houden van vochtige
plekken. Daarom kan de container openzetten een hoop schelen. Daarbij eten vogels graag
maden en zullen die een handje meehelpen.
Strooi zand onder de rand van de deksel. Op deze manier kunnen vliegen geen eitjes
leggen in de container.
Smeer je vuilnisbak in met etherische olie. Verdun wat etherische olie met water in een
plantenspuit. Spuit het op de binnenkant van je vuilnisbak. Jij vindt het lekker ruiken, maar
de insecten blijven op afstand!

Hoe je van maden afkomt






Een paar scheppen zand in de container gooien en op de rand. Maden zijn slijmerig en
kunnen daarom niet goed tegen zand en zullen uiteindelijk dood gaan.
Azijn in de container gieten. Container dicht laten en na een uurtje goed schoonspuiten.
Zout in de container gooien. Maden kunnen niet tegen zout en zullen net als slakken
smelten.
Een pantysokje met mottenballen in de container hangen. Maden en vliegen zullen
weggaan omdat ze niet tegen de lucht kunnen.
Takjes van een klimop in of op de container leggen.
Maden kunnen niet tegen de klimop. Wanneer je een paar takjes van een klimop in en/of op
de container legt zijn de maden binnen korte tijd verdwenen.

