
Kaalslag onder de buxus!? 

Op voorstel van mijn overbuurman Piet Koster, hij is lid van Groei en Bloei Meppel, hierbij het 

verhaal van onze belevenissen met de buxushagen vanaf zomer 2020: 

Zomer 2020, opeens slaan de rupsen van de buxusmot hard toe in onze regio. 

Wij waren 10 dagen op vakantie geweest en direct bij terugkomst zag ik het: vraat in de buxushagen! 

Onmiddellijk de rugspuit gepakt en 's avonds nog de eerste bespuiting uitgevoerd met een chemisch 

middel dat ik nog in huis had. Je zag echt de rupsen wegduiken! 

Maar ja, hoe nu verder? Wij hebben namelijk in de voortuin, passend bij ons huis, een strakke 

symmetrische tuin waarin 5 grote vakken met uniforme beplanting domineren. Als die hagen 

verloren zouden gaan is het hele karakter van de tuin om zeep geholpen. Als het diezelfde kant op 

zou gaan als bij onze familie in Apeldoorn in voorgaande jaren dan ziet het er niet best uit! 

 

Na stressvolle tijden met dagen lang rupsen wegvangen hebben zij nu goede ervaring met een 

biologisch bestrijdingsmiddel: Buxus Protect, het is op basis van bacteriën. 

Het zijn bacteriën die de natuurlijke vijand zijn van de rupsen van de buxusmotvlinder. Het is veilig 

voor vogels en bijen. Dus direct het middel besteld en ook een zgn. buxusmot-val. 

Zodra ik het middel had ontvangen ook de hagen en solitaire struiken met het middel bespoten. 

De eerste slag was toegebracht! 

 

Omdat er 2 generatiecyclussen zijn per zomerseizoen heb ik kort daarna ook de mottenval 

opgehangen met de lokstof (feromoon). Dit is een vrouwtjesgeurstof waar de mannetjes motvlinders 

op af komen. En ja hoor, korte tijd later zaten de eerste mannetjesvlinders er in en dit ging nog 

enkele weken door. Met het wegvangen van de mannetjes bereik je twee dingen: Je vangt de 

mannetjesmotten weg en voorkomt daardoor paring en krijgt dus minder eitjes en rupsen en je hebt 

bovendien, minstens zo belangrijk, een goede indicatie van het juiste moment waarop je de 

behandeling moet uitvoeren. 

 

Vanaf ongeveer een maand na vangst van de eerste motvlinders moet de bespuiting namelijk  

plaatsvinden. Dat is het moment dat de eerste rupsen van deze cyclus uit de eitjes komen en zich 

aan de bladeren van de buxus tegoed willen doen. Ook deze bespuiting heb ik zorgvuldig uitgevoerd 

en aan het einde van het seizoen kunnen we vaststellen dat we de eerste slag van 2020 gewonnen 

hebben! Ook heb ik de buxus in het najaar royaal van kalk en meststoffen voorzien en het resultaat 

was veel jong blad en een mooie frisgroene kleur. 

Omdat de nazomerbespuiting van september goed was uitgevoerd hebben we in april geen schade 

gehad, dan kunnen namelijk overwinterende rupsen weer actief worden. 

Er zijn dus 3 momenten in het seizoen, afhankelijk van de weersomstandigheden, waarop je een 

bespuiting kunt/moet uitvoeren: april, juli en september. Nu het middel afgelopen jaar is verbeterd is 

de werkzaamheid veel langer dan chemische bestrijdingsmiddelen en een herhalingsbespuiting niet 

meer nodig. 
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Naast de rupsen van de buxusmot is er sprake van een andere belager van de buxus die net zoveel 

schade kan aanrichten: schimmel! 

Het is mogelijk ook hiertegen te behandelen met het middel Vocal, het werkt 4 weken lang en stopt 

en voorkomt schimmel. Het is dus van belang de behandelingen regelmatig te herhalen. Deze kunnen 

gecombineerd worden met de behandeling tegen de rupsen. Het is veilig voor vogels en vlinders. 

 

Omdat wij met deze middelen goede resultaten hebben geboekt en onze haag er zeer vitaal bij staat, 

terwijl om ons heen zeer veel hagen en losse struiken zijn aangetast en vaak al gerooid, wil ik dit 

positieve verhaal graag delen met iedereen die dit leest! 

Het middel is verkrijgbaar in de webshop van www.buxus-dokter.nl. Dit is een zeer informatieve site 

van Steven Oostendorp waarop ook veel adviezen staan voor bekalking, bemesting en snoei. 

 

Tip: Meet, om de te bestellen hoeveelheid en dosering te bepalen, zowel de bovenzijde als de beide 

zijkanten van de hagen en vermenigvuldig het met de lengte van de haag. Het gaat nl. om het aantal 

vierkante meters en niet om strekkende meters. 

 

Van harte aanbevolen! Teke Bennen, Kastanjelaan, Slingenberg 

 


