
Kaalgevreten buxussen?

PAK DE BUXUSMOT 
KORDAAT AAN

De buxusmot verspreidt zich in 
sneltempo door Vlaanderen.  

De vraatschade door de rupsen 
zorgt voor grote bezorgdheid bij 

tuinliefhebbers en kwekers.  
Een correcte en efficiënte aanpak 
houdt deze plaag onder controle.

HOE KUN JE DE BUXUSMOT BEHEERSEN?

Pak de plaag aan als je rupsen ziet in 

april, in juli en in september. 

Geef eerst de buxusplanten een 

snoeibeurt om haarden met pop-

pen en eitjes te verwijderen. Pluk de 

rupsen met de hand weg en breng 

snoeiafval en rupsen in een gesloten 

zak naar het containerpark. Bij een 

zware aantasting kan je de rupsen 

perfect bestrijden met een biologisch 

insecticide. Koop een product op 

basis van spinosad en vraag advies 

over het gebruik. Van producten met 

aaltjes is niet geweten of ze afdoende 

werkzaam zijn in de tuin en bacterie-

preparaten zijn niet beschikbaar voor 

particulieren. Feromoonvallen geven 

een goede aanduiding van de aan-

wezigheid van motten, maar zijn geen 

bestrijdingsmiddel. Vang de motten 

bij valavond. Blijf de hele zomer alert 

want nieuwe motten kunnen je plan-

ten belagen.

NIEUWSFLITS!
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HOE HERKEN JE SCHADE VAN DE BUXUSMOT?

De prille schade is haast onzichtbaar. De kleine rups-

jes die net uit het ei komen, zitten aan de onderzijde 

van de buxusbladeren. Ze schrapen er het bladmoes 

weg. Van bovenaf lijkt het of de blaadjes versierd zijn 

met grillige lijnpatronen. Doordat de rupsjes klein zijn, 

is de schade eerder beperkt en niet zo opvallend.

De schade is steeds duidelijker waar te nemen naar-

gelang de rupsen groeien. Ze vreten steeds grotere 

happen uit de bladrand, zodat enkel nog een skelet 

van het blaadje overblijft. Na enkele dagen is de hele 

twijg van de buxus kaal en zie je bundeltjes van dode 

blaadjes die aan elkaar gesponnen zijn. Binnen in die 

spinsels zullen de rupsen verpoppen tot mot. Op de 

plant vind je ook de grauwgroene uitwerpselen van 

de rupsen terug, net als de resten van de vervelde 

rupsen en de poppen.

Grote aantallen rupsen kunnen de volledige plant 

kaal vreten. De buxus verliest tijdelijk zijn sierwaarde 

maar komt terug mooi in blad na een geslaagde be-

handeling tegen de buxusmot. Dat de plant zo goed 

herstelt, is een grote kwaliteit van Buxus. Toch is het 

beter schade te vermijden.

HOE HERKEN JE DE BUXUSMOT EN HAAR JONGERE STADIA?

De vleugels van de buxusmot zijn helderwit van kleur 

met een bruine rand. Het lichaam is ook wit met een 

bruine kop en bruin achterlijf. Er is een zeldzame vari-

ant die geheel bruin is. Van tip tot tip is de mot onge-

veer 4 cm breed. De mot vliegt vooral ‘s nachts, maar 

soms kan je hem ook overdag spotten.

Jonge rupsjes zijn vuilgeel van kleur en moeilijk te 

zien. Ze zitten verscholen aan de onderkant van het 

blad en binnenin de struik. Oudere rupsen hebben 

een zwarte kop en een felgroen lijf met een patroon 

van zwarte stippen en zwarte en lichte lengtestre-

pen. Ze vervellen een keer of zeven. Een volgroeide 

rups is ongeveer 4 cm lang en verschuilt zich binnen-

in de buxusplant.

ONDERZOEK EN SENSIBILISERING

Met als doel buxusliefhebbers correct te informeren 

en zo de verdere verspreiding van de buxusmot af 

te remmen, startte op 1 maart 2018 het onderzoeks-

project ‘Sensibilisering rond het monitoren en be-

heersen van de buxusmot (Cydalima perspectalis) 

in Vlaanderen’, gefinancierd door het Vlaams Fonds 

voor Landbouw en Visserij van het Departement 

Landbouw & Visserij van de Vlaamse Overheid.  

Onderzoeksinstellingen PCS en ILVO volgen op twee 

locaties de opkomst van rupsen, vlinders en nieuwe 

generaties rupsen. Diverse bestrijdingstechnieken 

worden getest en beoordeeld vanuit de praktijk. Lan-

delijke Gilden en AVBS vertalen deze verworven ken-

nis naar praktische tips voor jouw tuin en waarschu-

wen wanneer het tijd is om te handelen. 

Wil je op de hoogte blijven van de beste strategie en 

het juiste moment om vraatschade te beperken? 

Schrijf je via de website sosbuxusmot.be gratis in op 

de nieuwsbrief.

http://www.sosbuxusmot.be/


jonge rups

pop

eitjes

BEHANDELEN

buxusschade

BEHANDELEN

buxusschade

BEHANDELEN

buxusschade

JAN FEB MAA APR MEI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC

cocon

cocon

rups

mot

coconjonge rups jonge rupsrups & pop rups & popmot & eitjes mot & eitjes

TIJDLIJN

http://www.sosbuxusmot.be/

	Button 4: 
	Button 2: 
	Button 3: 


