
DE BUXUSMOT:
EEN WOORDJE UITLEG

Wat is de buxusmot en waar komt ze vandaan?
✔ Per ongeluk uit Azië ingevoerd.
✔ Heeft op minder dan 10 jaar tijd meer dan 80% van 

Vlaanderen inge’palm’d.
✔ Discreet nachtvlindertje, maar de rupsen zijn zeer op-

vallend groen-zwart.

Wie veroorzaakt schade,  de rups of de mot?
✔ Enkel de rupsen veroorzaken schade, de mot zelf is 

onschadelijk. 
✔ De vraatschade is enorm en het gebeurt vaak razend-

snel. Buxusrupsen kunnen op 5 dagen een ware ravage 
aanrichten.

ER IS OOK GOED NIEUWS!
✔ De plaag is gemakkelijk te herkennen. Zowel de motten 

als de rupsen kan je niet verwarren met andere soorten.
✔ De rupsen zijn goed te bestrijden. 
✔ Laat ons meteen duidelijk zijn: de inzet van een rup-

senbestrijdingsmiddel is absoluut noodzakelijk. Het is 
effectief en niet duur. 

Lees verder binnenin

WAT TE DOEN MET
BESCHADIGDE BUXUS 
NA AANTASTING DOOR 
BUXUSRUPSEN?

ECOKUUR BUXUSKUUR

Zorgt voor een optimale gezondheid en weerstand 
dankzij de aanbreng van essentiële voedingselementen
✔	 Krachtig en uniek ecologisch product 
✔	 Ecokuur Buxuskuur werkt voor-komend.
✔	 Vier behandelingen tussen april & september voor opti-

male resultaten
✔	 Tot afdruipen toe bespuiten

➔ VOLUTELLA BUXI: deze schimmel 
veroorzaakt dorre takken, de naar 
beige verkleurende dode blaadjes 
blijven lang aan de plant hangen. 
Vaak wordt slechts een deel van de 
plant aangetast. 

➔ CYLINDROCLADIUM BUXICOLA: 
zeer agressieve en spectaculair snel 
om zich heen grijpende schimmel. 
Buxusblaadjes worden zwart en vallen 
massaal af. Er ontstaan zwarte strepen 
op de takken. De schimmel kreeg te-
recht de bijnaam ‘buxuspaniek’.

ER IS NIET ALLEEN 
BUXUSMOT: LET OOK
OP SCHIMMELZIEKTEN

ECOKUUR BLADZIEKTEN 
CONCENTRAAT

✔ Bladziekten concentraat is inzet-
baar bij problemen met de mees-
te bladziekten.

✔ Prima resultaten op bij 3 à 4 be-
handelingen per seizoen, liefst 
toedienen bij regenachtig weer. 

✔ Zowel geschikt voor sierplanten, 
potplanten en eetbare gewassen.

 	 Verdunnen in water en aangieten. 

BSI, steeds de beste oplossing!

Mét
 buxusmot

of
zonder

 buxusmot?

Ontdek hier
de oplossingen!

Onderschat

het herstelvermogen

van buxus niet!
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BESTRIJD DE RUPSEN MET 
OMNI-INSECT

Laat uw buxus niet kaalvreten 
door rupsen van de buxusmot!

ECOKUUR BUXUSKUUR

DIT MOET JE ZEKER
WETEN OVER DE CYCLUS
VAN DE BUXUSMOT

Volwassen
motten komen

uit de pop

Eileg aan de
onderkant van

de bladeren

Rupsen vreten
alle planten kaal

Rupsen
verpoppen
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PERIODE VAN AANTASTING:

BEHANDELEN BEHANDELEN BEHANDELEN

cocon jonge rups rups & pop mot & eitjes rups & pop mot & eitjes jonge rups cocon
JAN FEB MAA APR MEI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC

De buxusmot heeft 3 cycli per jaar. En bijgevolg zijn er ook 
3 periodes met schade door rupsen. 
Opgepast!  Kleine, bijna onzichtbare minirupsjes overwin-
teren in de buxus. Vanaf de eerste warme periode tijdens 
de lente veroorzaken ze veel schade. Laat je hierdoor niet 
verrassen! Pas later, vanaf mei, kan je motten waarnemen. 

Laat je buxus niet kaalvreten 
door rupsen van de buxusmot!

Hier komt het goede nieuws: 
de aantasting is perfect te 
behandelen, met een onmid-
dellijk resultaat!

✔ 3 behandelingen tussen april & september
✔ Maakt een eind aan de rupsen: best gebruiken van 

zodra de rupsen gezien worden
✔ Vraatschade stopt direct

DOSERING
➔ Doseer 5 ml Omni Insect op 10 l water
 en pas toe met een drukspuit. 
➔ De buxus tot afdruipen bevochtigen en niet vergeten 

de onderkant van het blad te behandelen. 
➔ Het resultaat is al zichtbaar na 15 minuten!   
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VANG DE BUXUSMOTTEN 
MET FEROMOONVALLEN
FERO-WAT???
Even uitleggen: de rupsen van de buxusmot kunnen ongemeen 
snel en hard toeslaan. Daarom vergroot je maar beter je kennis 
met betrekking tot de cyclus van de mot en haar rupsen. 

✔ Feromoonvallen zijn daarbij een goed hulpmiddel. 
✔ Feromonen zijn seksuele lokstoffen. In het geval van de 

buxusmot kan je de mannelijke motten aantrekken en van-
gen met een val met seksuele lokstoffen van de vrouwelijke 
buxusmot.

✔ Op die manier kunnen ze geen vrouwelijke motten meer 
bevruchten. 

IS DIT DE OPLOSSING VOOR HET PROBLEEM?
➔ Voor alle duidelijkheid: NEEN! Met enkel feromoonvallen zal 

je de buxusmot niet stoppen. Want bevruchte vrouwtjes-
motten komen niet enkel uit je eigen tuin.

➔ Maar je krijgt een heel goed inzicht in de cyclus van de mot. 
Zodra er veel motten in de val komen, moet je alert zijn. 
Want dan is de kans groot dat er een paar weken later ook 
rupsen zijn. Je weet dus wanneer je de buxus goed moet 
opvolgen en wanneer Omni-Insect toe te passen om de 
rupsen te bestrijden. 

FEROMOONVALLEN IN DE PRAKTIJK
➔ Best ophangen vanaf april tot half oktober.
➔ Wat water toevoegen en eventueel wat zeepsop.

!
2 feromoonvallen

(inclusief 2 capsules)
voor 2 x 200 m2

!
Handy feromoonval
(inclusief capsule)

voor een kleine tuin

Navulling voor 
feromoonvallen
(2 capsules) O
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HET ECOLOGISCH ALTERNATIEF:
ECOKUUR BLADINSECTEN concentraat
✔	Werkt  effectief tegen de rupsen. 
✔	 Voor een gerichte aanpak, vraag advies in je 

verkooppunt
✔	 Vier behandelingen per seizoen.
✔	Gebruiken van zodra rupsen gezien worden.
✔	 Liefst toedienen bij bewolkt weer of  ‘s avonds.


