
                   
     

Val om de buxusmot te bestrijden 
 
De vraat aan buxus  door de buxusmot (Cydalima perspectalis) is de laatste jaren enorm toege-
nomen. Soms zijn de struiken al zo ver aangevreten dat het beter is om  opnieuw in te planten. 
Echter, is de buxus nog in tact en vitaal dan kunt u de mot ook prima biologisch bestrijden. Dit 
doet u met deze feromoonval! 
 
De val vangt de mannelijke buxusmot. De motten komen op de lokstof (feromoon) af en beland-
en via de trechter in de val. In dit bakje zit een laagje water met zeepsop   waar de mot uitein-
delijk in verdrinkt. Op deze manier  wordtverspreiding van de plaag voorkomen en zal de schade 
aanzienlijk afnemen. 
 
Toepassing: 
 
1. Het feromoon zit in een doorzichtig plastic flesje. Het lijkt alsof er niets in zit maar het feromoon is zo sterk dat er maar 
heel weinig van nodig is. Het dekseltje van het flesje niet open maken, het feromoon dampt via het plastic uit. 
 
2. Plaats het feromoondispenser (het doorzichtig plastic flesje) in het daarvoor bestemde korfje  en sluit deze af met het 
meegeleverde dekseltje. Probeer het feromoon niet aan te raken met de blote handen. 
 
3. Dit gesloten korfje kan in het gat worden geklemd van de groene platte deksel. 
 
4. Vervolgens kan het feromoon met de deksel worden bevestigd op de trechter. Het feromoon hangt dan in de trechter. 
 
5. Doe onderin het emmertje een laagje van 3 cm water met enkele druppels zeepsop. De gevangen motten zullen daarin 
verdrinken. 
 
6. Het trechtergedeelte kan dan worden vastgeklikt op de emmer door hem met de klok mee te draaien. 
 
7. Hang de feromoonval in de buurt van de buxus, op ooghoogte. Het beste in bijv. een boom naast de buxus. 
 
8. We raden aan het feromoon om de 4 tot 5 weken te vervangen om een optimaal resultaat te behalen.  
De buxusmotten vliegen van mei tot en met september. 
 
9. De val schoonmaken voordat er weer een nieuw feromoon in gaat. 

 
 
 

Val buxusmot: 
• is effectief en veilig voor mens, dier en milieu 

• Voor monitoring en bestrijding 

• Veilig voor natuurlijke vijanden, veilig voor bijen en vogels 

• Vangt de mannelijke mot van de buxusrups  

 
 

Dosering algemeen advies: 
± 1 val per 20 m² of 1 val per 10 strekkende meter (afhankelijk van de aantasting!) 
 

Tip: hang nestkasten op voor koolmezen, die voeden hun jongen met de rupsen van de buxusmot! 

 
Daar Innogreen BV over het gebruik, de opslag alsmede het onjuist toepassen van haar producten geen controle  
kan uitoefenen, kan geen aansprakelijkheid aanvaard worden voor verminderde werking of eventuele schade.  

Telefoon: 0031(0)183-509796 

E-mail: info@innogreen.nl 

Web: www.innogreen.nl 
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passie voor groen! 


