
 

Behandel nu tegen de buxusrups en 
voorkom volgend jaar vraatschade! 

 

De rupsen van deze mot kunnen een echte ravage aanrichten in buxusaanplantingen en eten de plant in een mum 

van tijd volledig kaal. Je herkent deze groene rupsen aan hun zwarte kop en de overlangse zwarte strepen op hun 

3,5 tot 4 cm lange lichaam. Het terugvinden van uitwerpselen onder de plant is tevens een indicatie voor de 

aanwezigheid van buxusrups. De motten uit de eerste generatie hebben hun eitjes gelegd en een nieuwe populatie 

rupsen is weer zichtbaar. Bestrijd deze nieuwe generatie om vraatschade in het najaar en het vroege voorjaar te 

vookomen! Een snelle behandeling is van groot belang om de vraatschade te beperken.  

Aangezien de buxusmot 2 generaties per jaar heeft, is het aan te raden om op verschillende tijdstippen in het 

jaar te behandelen: voorjaar, zomer en najaar. Indien dit niet gebeurt zullen de rupsen overwinteren en al vroeg 

in het voorjaar nieuwe vraatschade aanrichten. 
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De oplossing: FlorBac® 

 endosporen van de insectpathogene bacterie (Bacillus 

thuringiensis ssp. aizawai Stam ABTS-1857) (erk.nr. 10514P/B)  

 ter bestrijding van rupsen, o.a. buxusrups (Cydalima perspectalis)  

 eenvoudig toe te passen volgens de klassieke spuittechnieken  

 zowel voor buxus in pot als in volle grond  

MEER INFO  
  

Resultaat: 

 de Bacillus-sporen, die homogeen over het bladoppervlak verstoven zijn, worden door de rupsen via 

vraat aan het bladmoes opgenomen  

 via enzymatische afbraak in het spijsverteringskanaal van de rupsen worden de eiwitkristallen in de 

sporen afgebroken tot toxines  

 de toxines binden op de darmwand en doorboren deze  

 kiemende sporen en bacteriën koloniseren de hele rups  

 1 uur na de behandeling treden verlammingsverschijnselen op en stopt de vraat van de rupsen  

 na een aantal dagen verschrompelt de rups en sterft ze af  

 veilig voor milieu, nuttige organismen en gebruiker  

 compatibel met andere toepassingen  

Toepasbaar volgens de biologische productiemethoden! 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst de productinformatie 
en het etiket, inclusief de passende waarschuwings-zinnen en –symbolen. 
Toelatingsnummer: 10514P/B. 
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Hang zowel eind mei als begin september een DCM Deltatrap in combinatie met DCM Cydalima-

Pheromone
®
. Het feromoon trekt de mannelijke buxusmotten aan en vangt ze op een lijmplaat, waardoor je een 

idee krijgt van de grootte van de plaag. 

 

TIP: 
Vergeet de najaarsbemesting van het gazon niet! Dankzij een goede najaarsbemesting wordt het gras sterker en 

beter bestand tegen vorst en sneeuw. DCM Meststof Najaar bevat naast zowel stikstof, fosfor als kalium ook 

nog magnesium en ijzer voor een hele winter een mooie groene kleur. 

 

 

De acties en producten in deze nieuwsbrief zijn alleen geldig en verkrijgbaar in België. 
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