
 Aaltjes parasiteren en bestrijden de larven  
van de buxusmot 

 Inzetbaar van april tot oktober vanaf 10°C

 Bladtoepassing met plantensproeier

Afgevreten buxusblaadjes,  
kale takken en spinsel?

Bestel in 3 simpele stappen 

Kies de juiste bestrijding voor je plaag 
= aaltjes tegen buxusmot

   

Vul het bestelformulier op de keerzijde volledig in
   

 Geef het ingevulde strookje af aan de kassa 
en betaal. Je bestelling wordt thuis geleverd

De levering gebeurt de week na je bestelling,

het pakje past in iedere brievenbus.
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Aaltjes zijn natuurlijke vijanden die schadelijke 
insectensoorten op natuurlijke wijze bestrijden. Ze 
zijn volledig onschadelijk voor mens, dier of plant en 
kunnen zelf geen plaag vormen. Een ideale methode 
om je huis en tuin duurzaam en ecologisch te 
beschermen, zoals de natuur het bedoeld heeft. Het 
natuurlijke evenwicht wordt zo hersteld en bewaard, 
zodat je zorgeloos van je tuin kan genieten.

Natuurlijke
Bestrijding

Natuurlijke bestrijding 
De effectieve én duurzame  
oplossing van uw tuinplagen

Hoe buxusmotten effectief bestrijden?

Controleer je buxus vanaf april regelmatig op dode blaadjes, kale 
takjes, bladskeletten en spinsel. Besproei de rupsen van zodra 
je ze opmerkt met aaltjes tegen buxusmot. Jonge larven zijn het 
best te bestrijden. Omdat niet alle eitjes in één keer uitkomen is 
een nabehandeling met aaltjes of een ecologisch insecticide van 
ECOstyle na 1 à 2 weken aanbevolen.

Aaltjes Steinernema feltiae & carpocapsae  kunnen ingezet 
worden vanaf het moment dat de rupsen ontwaken en de 
bladeren van de buxus kaalvreten. Tussen april en september 
kunnen tot drie generaties rupsen verschijnen. Het is belangrijk 
dat je ze zo snel mogelijk bestrijdt wanneer ze op je buxus 
verschijnen.

De aaltjes-oplossing met een plantensproeier op de 
rupsen spuiten. Maak de planten door en door nat, 
zodat alle rupsen goed geraakt worden. Het is voor 
een goede bestrijding noodzakelijk om de rupsen 
te raken! Gebruik steeds de totale inhoud van 
een pakje altijd in één keer, omdat de aaltjes niet 
homogeen verdeeld zijn in de verpakking.

De aaltjes kunnen het best ‘s avonds, met bewolkt 
weer of bij regen toegepast worden, zeker nooit in 
fel zonlicht! Los de aaltjes op in water volgens de 
bijgevoegde handleiding en verdeel ze over het te 
behandelen oppervlak. Roer het mengsel regelmatig 
goed door om het bezinken van de aaltjes te 
voorkomen.

Aaltjes tegen buxusmot

Bestel 
aan de kassa = 

volgende 
week thuis 
geleverd!

Ecologisch én doeltreffend

www.ecostyle.be/natuurlijke-bestrijding 

Meer info?
011 580 585 of info@ecostyle.be

Voor een goede bestrijding moet je de rupsen raken



Bestelstrook voor de winkelierHoe herken je schade van de buxusmot?

●  spinsel dat de blaadjes van buxus samenklit wijst op de 
aanwezigheid van eitjes van buxusmot

●  rupsen ontwaken vanaf 10°C in het voorjaar en eten de 
bladeren van de buxus kaal

●  bruine cirkelvormige of halvemaanvormige restjes van 
bladeren tonen de eerste vraatschade

●  dode blaadjes, kale takjes, bladskeletten verzwakken de buxus 
ernstig, die zelfs volledig kan afsterven

Wat zijn buxusmotten?
De buxusmot is een witte nachtvlinder, 
met bruine randen aan de vleugels, tot 
4 cm breed. Hij is afkomstig uit Azië, 
maar komt sinds 2009 ook in België voor. 
De mot leeft ca. 8 dagen en legt eitjes 
in kleine groepjes op de onderkant van 
buxusbladeren.

Rupsen van de buxusmot kunnen tot 
4 cm lang worden, zijn felgroen met 
donkere lengtestrepen op de zijkant
De rups overwintert in een spinsel 
binnenin de buxus. Zodra de temperatuur 
in het voorjaar boven tien graden komt, 
wordt hij actief en begint aan de buxus 
te vreten. Na verloop van tijd verpopt de 
rups en ontwikkelt zich tot een vlinder. 
De buxusmot kent 2 tot 3 generaties per 
jaar. Na het uitvliegen van de buxusmot 
heeft de buxus niet voldoende tijd om 
zich te herstellen, want de volgende 
plaag dient zich al weer aan. De buxus 
raakt ernstig verzwakt en sterft af. 

Vul dit bestelformulier in, ga hiermee naar de kassa en betaal.  
Je bestelling wordt thuis geleverd, uiterlijk een week na bestelling.

Adresgegevens
(vul dit bestelformulier IN DRUKLETTERS in a.u.b)

Naam

Straat

nr  bus

Postcode

Gemeente

Tel

E-mail

Wij houden je via e-mail op de hoogte over de status van je bestelling !

Mijn bestelling 
Aaltjes tegen buxusmot
Steinernema feltiae + carpocapsae - Nemasys F & C* 

10 miljoen voor 60 m²

€ 25,95

Buxusmot

Pop van een buxusmot

Buxusmotrups

Gebruik de aaltjes in 
combinatie met een buxusmotval 

Een Buxusmotval signaleert en vangt de mannetjes van de 
buxusmot en beschermt zo de waardevolle buxus tegen 
vraatschade. De val bevat een feromoon (lokstof) dat in de natuur 
door de vrouwtjesmot wordt verspreid. Het lokt de mannetjes in 
de val, waar ze op de lijmplaat blijven kleven. De vrouwtjesmotten 
kunnen hierdoor niet bevrucht worden, ze leggen geen 
eieren waaruit de vraatzuchtige rupsen zich ontwikkelen; de 
voortplanting wordt verstoord. De val beschermt het hele seizoen 
tot 10 meter rond de buxus.

TIP!

* Nemasys F & C® is een geregistreerd handelsmerk van BASF SE.

Hoe aaltjes toepassen?
●  Je ontvangt thuis je bestelling aaltjes met gebruiksaanwijzing. Je 

mengt ze met water en verspreidt ze met een plantensproeier. 
Richt er mee op de rupsen. Het is voor een goede bestrijding 
immers noodzakelijk om ze te raken!

●  Maak de planten voor de behandeling doornat. Op die manier 
creëer je een vochtige omgeving voor de aaltjes. Hierdoor 
kunnen zij zich gemakkelijker bewegen op zoek naar rupsen.

●  Spuit zeker aan de onderzijde van de bladeren, waar de rupsen 
zich vaak bevinden. Hou de bladeren minstens 2 uur lang 
vochtig, maar voorkom dat het water er afdruipt.

●  De aaltjes dringen de rupsen binnen, die na 2 tot 3 dagen 
sterven.

Wat zijn aaltjes?
Aaltjes zijn kleine parasitaire wormpjes, die 
met het blote oog niet waarneembaar zijn. Ze 

zijn onschadelijk voor planten en de bodem. 
Ze dringen de rups binnen en beginnen ze van 

binnen aan te vreten. De rups sterft en in de larve 
ontwikkelt zich een volgende generatie aaltjes, die op zoek 
gaat naar nieuw voedsel. 


