
 
 

 
 

 
RIJSTMEELKEVER 
Latijns: Tribolium Confusum Jacquelin du Val 
Familie: Zwartlijven 

Orde:    kevers 
Status: niet beschermd 

 
 
Uiterlijk en kenmerken 

Een volgroeide rijstmeelkever is ca. 4 mm lang en roodbruin van kleur. De antennen aan 
de top zijn knotsvormig verdikt. De voorvleugels/dekschilden zijn fijn gestreept. Larven 
zijn tot ca. 8 mm lang en geelbruin van kleur. 
 

Ontwikkeling en leefwijze 
De rijstmeelkever heeft een volledige gedaanteverwisseling (ei-larve-pop-imago). Het 
volwassen wijfje kan per jaar honderden eitjes leggen. De eitjes worden los gelegd en 
komen na ca. 3-10 dagen uit. De larven hebben pootjes en zijn erg beweeglijk. Ze 
vervellen ca. acht keer en verpoppen zich daarna. De pop is gelig van kleur en is ca. 5 mm 
groot. Het kevertje kan ca. 1½ jaar oud worden. Ze gedijen het best in een temperatuur 

van ca. 30°C en bij een temperatuur beneden de ca.  20°C staan alle stadia van de 
gedaanteverwisseling stil.   
 
De rijstmeelkever heeft een voedselvoorkeur voor plantaardige prod ucten. Ze worden 
aangetroffen in o.a. meel, brood, koekjes, bonen, gedroogde vruchten, noten, etc.  
 

Schuilplaatsen  
Schuilplaatsen bevinden zich in naden en kieren van opslagruimten en tussen 
verpakkingen, maar de kevers worden ook in producten/voorraad zelf aangetroffen. 
 

Mogelijke risico’s, schade of hinder 
• Verontreiniging van voorraden. 
• Besmette voorraden gaan muf/zurig ruiken en vertonen de neiging om te gaan 

schimmelen. 
 
 

Wering 
• Opslagruimten schoon en droog houden, zo mogelijk ook voorraden. Goed 

ventileren! 



 
 

• Temperatuur in productie en opslagruimten lager dan ca. 20 graden houden, zodat 
de ontwikkeling stil komt te staan. 

• Grondstoffen opslaan in afgesloten verpakkingen. 

• Aangetaste goederen en/of voorraden afvoeren en vernietigen. 
 
Belangrijk: goede hygiëne moet altijd op de 1e plaats staan. Stel hiervoor een 
schoonmaakplan op. 
 

Bestrijding 
Neem direct de bron weg en reinig de omgeving vervolgens grondig. Indien noodzakelijk, 
kunt u een naden en kierenbehandeling (met een residueel werkend middel) la ten 

uitvoeren door ten Dijk Ongediertebestrijding. 


