
 

 
 

 

 

 

 

 

Beste  tuinaannemer 

 

De maand september betekent het begin van het einde van een mooi tuinseizoen. Behalve  de véél 

te  droge lente, met alle gevolgen van dien voor nieuwe aanplantingen en jonge gazons, is het verder 

verloop van het seizoen normaal geweest. Tijd voor de tuinen winterklaar te maken en de 

voorbereidingen te treffen voor de nieuwe aanplantingen.  

Alhoewel !! : laten we vooraf de aandacht vestigen op de nieuwe generatie van de rupsen van de 

buxusmot. Deze werden reeds vorige week gespot in de provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en 

Limburg.  

1 De Buxusmot 
 

1.1. De buxusmot 

 

Tal van tuinaannemers hebben met succes de buxustrap gebruikt om toch te trachten deze invasie in 

te dijken. Niet alleen zij maar ook hun klanten waren over deze biologische bestrijding enthousiast.  

Wie nu nog  feromonen over heeft kan ze best in de koelcel/diepvries steken tot volgende lente. In 

het seizoen kunnen de feromonen in een koelkast bewaard worden gedurende  1 à 2 maanden. Voor 

zij die grotere reserves hebben aangelegd kunnen deze minstens 1 jaar in de koelcel worden 

bewaard. 

 

1.2. De buxusrups 

 

Zoals reeds vermeld is de rups terug aan zijn opmars bezig. Tal van berichten werden al 

geschreven i.v.m. de bestrijding hiervan.  Zodra deze rupsen waarneembaar zijn kan men 

deze biologisch of chemisch bestrijden: De rupsen bevinden zich nu in het eerste stadium en 

zijn slechts enkel mm. Je herkent ze aan hun zwarte kop en vuil gele kleur. Oudere rupsen, 

zijn felgroen met een patroon van zwarte stippen en zwarte en lichte lengtestrepen.  

De rupsjes beginnen al snel bladeren aan elkaar te spinnen waartussen de uitwerpselen 

zichtbaar zijn als gelige/groene korreltjes. 

De jonge vraatschade is momenteel nog vrij beperkt aanwezig. Ook zijn 

eitjes zeer moeilijk terug te vinden.  Ze worden vooral op de onderzijde van het blad gelegd 

in platte ei-spiegels en zijn geelgroen van kleur.  
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   Het schadebeeld wordt gekenmerkt door halvemaanvormige afgevreten blaadjes 

 

Bestrijding: 

Biologisch bestrijden met aaltjes: Florbac van Dcm 

Chemisch bestrijden met: Tracer, Okapi, Karate Zeon, Decis/Mezene/Splendour, Steward,………. 

 

Vraag advies aan onze adviseurs, zij helpen u graag verder. 

 

2 Winterbemesting 
 

Het is weeral   tijd om de tuin voor te bereiden op de komende koude en donkere dagen. Het  

moment is dus aangebroken om de tuin en ook vooral de gazon af te harden. Hiervoor kan men best 

gebruik maken van meststoffen met weinig stikstof en een mooi gedoseerde dosis kalium en 

magnesium. 

De voordelen zijn talrijk:  
- de grasmat behoudt veel beter zijn kleur 

 - het gras wordt afgehard en biedt meer weerstand aan schimmels 
 - het gras herstelt veel beter na de winter 
 - de mat blijft beter gesloten met minder mos en onkruid tot gevolg 
  
Gebruik:  

- Landscaper Pro Pre-winter 14-5-21 + 2MgO 4/5 maanden:     2,5-3,5kg/are 
- Autumn & Winter VG 13+05+30 + 2MgO 4/5 maanden:      2,5 – 3,5 kg/are 
- Floranid Twin Permanent 16-7-15 + 2 MgO + 0,5 Fe  3 maanden : 3 kg/ are 
 
- DCM Gazon pur 8-4-20 + 3MgO 6/8 weken:   4-8kg/are 
- DCM najaar 8-4-15 + 3 MgO + Fe 6/8 weken: 4-8kg/are 
 

Opm.: Ook voor nieuw ingezaaide gazons, of voor gazonmatten kan u vanaf nu beter werken met dit 
type meststoffen. Zo voorkomt u het risico op schimmelschade! 
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3   FELCO Actie 
 

 

FELCOtronic terugname actie! Alle merken, alle modellen!  
De eindklant ontvangt €250,00 excl. BTW voor zijn oude elektrische 

snoeischaar bij aankoop van een nieuwe FELCOtronic. 

 

Actie geldig vanaf 15 September 2017 tot en met 15 December 2017 in de deelnemende verkooppunten. 

De overnameprijs van €250,00 excl. BTW kan enkel verkregen worden bij aankoop van een nieuwe 

FELCOtronic (schaar + Powerpack + batterij). Om van deze actie te genieten dient de eindklant zijn oude 

elektrische snoeischaar binnen te leveren bij uw verkooppunt. De oude elektrische snoeischaar dient 

compleet te zijn, indien 1 of meerdere onderdelen ontbreken kan de eindklant niet genieten van deze 

actie. Vraag naar onze actievoorwaarden voor meer informatie. 

 

Met vriendelijke groeten 
 

 


