Broodkever
Latijns:

Familie:
Orde:
Status:

Stegobium Paniceum L.
Klopkevers
Kevers
Niet beschermd

Uiterlijk en kenmerken
De broodkever is volgroeid ca. 0,2-0,4 cm lang en bruin tot roodbruin van kleur. Het
lichaam is langwerpig ovaal en fijn behaard. Op de dekschilden zijn fijne lengtestrepen
zichtbaar en het halsschild bedekt de kop als een soort monnikskap. De antennen sta an
ver uit elkaar. Larven zijn ca. 0,5-5 mm lang en wit met een donker kopje. Bovendien
hebben de larven pootjes en kunnen ze goed bewegen.

Ontwikkeling en leefwijze
De broodkever heeft een volledige gedaanteverwisseling (ei-larve-pop-imago). Het
volwassen wijfje legt ca. 50-60 eitjes, bij voorkeur op donkere plaatsen. Bij ca. 18 graden
komen de larven na een kleine maand uit hun ei. Ze vervellen vervolgens ca. vier keer en
verpoppen zich in een cocon gemaakt van voedseldeeltjes en speeksel. De totale
ontwikkelingsduur van ei tot imago is:
• Bij ca. 18 graden, ca. 7 maanden en
• Bij ca. 30 graden, ca. 1 maand.
Een volwassen broodkever neemt zelf geen voedsel op en veroorzaakt dan ook geen
schade. De net uit het uit het ei gekomen larven kunnen enige tijd zonder voedsel (ca. 8
dagen). Omdat de larven pootjes hebben, kunnen ze zich gemakkelijk verplaatsen en op
zoek gaan naar voedsel. Dit bestaat uit droge zetmeelhoudende producten zoals bv. brood,
graan, meel of hondenbrokken.

Schuilplaatsen
Larve: in droge, vaak zetmeelhoudende, voedingswaren.
Kever: verspreid in woning en gebouwen, komt vaak op licht af.

Mogelijke risico’s, schade of hinder

•
•

Aantasting van droge voedingsmiddelen d.m.v. ronde gaatjes in producten. Dit zijn
de uitvliegopeningen van het imago. Ze boren zelf door papier, plastic en metaalfolie
van verpakkingen heen.
Vervuiling van meelachtige producten door cocons. Deze bevinden zich meestal
tegen de wanden en/of op de bodem van het verpakkingsmateriaal.

Wering
•
•
•
•
•
•

Naden en kieren goed afdichten.
Goede aansluiting van vloer en wand, bij voorkeur ronde hoeken.
Kabel- en leidingdoorvoeren afdichten met een duurzaam materiaal.
Horren plaatsen voor openstaande ramen/deuren en een fijnmazig gaas voor
ventilatieroosters monteren.
Grondstoffen en producten afgedekt opslaan, waarbij de temperatuur niet hoger is
dan 13 graden.
Veelvuldig een stofzuiger gebruiken.

Belangrijk: goede hygiëne moet altijd op de 1e plaats staan. Stel hiervoor een
schoonmaakplan op.

Bestrijding
Neem direct de bron weg (denk hierbij ook vergeten voorraden in keukenkastjes of
droogbloemen) en reinig de omgeving vervolgens grondig. Indien noodzakelijk, kunt u een
naden en kierenbehandeling (met een residueel werkend middel) laten uitvoeren door ten
Dijk Plaagdierbeheersing.

