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Programma:

- verspreiding buxusmot

- verschillende lavrentypes

- DCM Florbac werkingspricipe

- Concept bestrijding buxusmot

- preventie en nabehandeling



Buxusmot
Cydalima perspectalis



Buxusmot
Cydalima perspectalis



Larvetypes 

Vliegen en muggen
(Diptera)

Kevers 
(Coleoptera)

Vlinders en motten
(Lepidoptera)

(blad)wespen
(Hymenoptera)



Wat zijn ‘echte’ rupsen?
Wat zijn ‘bastaard’ rupsen’?
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Echte rups Bastaard rups



DCM FlorBac®



Doelorganismen 

• Bladvretende rupsen

– Klassieke rupsen

– Spanrupsen

– Bladrollers

• Spinselmotten

• Satijnvlinders

• Wintervlinders 

• GEEN HOUTRUPSEN/HOUTBOORDERS (Cossidae)

ETEN GEEN BLADEREN !!!



FlorBac®

Bacillus thuringiensis ssp. Aizawai
Stam ABTS-1857



Werkingsprincipe



Werkingsprincipe

3 – 4 dagen

Vraat stopt na 
enkele minuten



Opname door bladvraat

• Middel moet via de maag (opname) in het darmkanaal 
terecht komen

• Verdeling van de spuitvloeistof zeer belangrijk!

• Onderzijde van de bladeren ook raken, zeker bij jonge 
rupsen!



Toepassing gedurende heel 
seizoen

Vroeg midden laat

Onmiddellijke 
voedingsstop

Resistentie 
strategie

Veilig voor
beneficials

Eenvoudige 
handeling

Laag  (geen)
residu

De voordelen van Florbac corresponderen met de verwachtingen van 
de gebruiker (teler)

Toepasbaar in groenten-, fruit- en sierteelt

GEEN VEILIGHEIDSTERMIJN! 



Veiligheid voor omgeving en 
gebruiker

• Veilig voor alle predatoren en bestuivers

• Kan gebruikt worden in 
resistentiestrategie, ook in combinatie met 
de klassieke chemische middelen

• Toepassingen mogelijk tot einde teelt, kort 
voor oogst

• Toepasbaar in geïntegreerde en 
biologische teelt 

Veilig voor
beneficials

Resistentie 
strategie

Laag 
residu



Toepassingsvoorwaarden 

• FlorBac® dient toegepast te worden met heel veel water 
spuiten aan 1000 liter spuitoplossing per ha! = spuiten tot 
afdruipen

• Product blijft max 10 dagen op de plant en a.s. moet 
opgenomen worden door bladvraat.

• Toepassen in zo jong mogelijk stadium van de rups (L1  L4)

• Herhaling noodzakelijk om cyclus te doorbreken

• Rekening houden met bufferzones t.o.v. oppervlaktewater



Toepassing 

• Groententeelt
– Bloemkool
– Brocoli
– Sluitkool
– Spruitkool
– Chinese kool
– Koolrabi
– Slasoorten
– Prei en uien
– Paprika
– Kruiden
– Komkommerachtigen
– Aubergine 
– Wortelen
– Rode biet
– Spinazie
– …



Toepassing

• Fruit
– Appel

– Peer

– Pruimen 

– Kersen

– Krieken

– Bessen

– Aardbeien

– Druiven

– Bramen

– Frambozen

– Stekelbes

– Kiwibes



Toepassing 

• Sierteelt

– Sierplanten open lucht

• Buxus

• Beuk

• Berk

• Haagbeuk

• Taxus

• Rozen

• Vaste planten 

• …

– Onder bescherming

– Bosbouw 



Dosis 

Dosis algemeen: 0,75 - 1 kg/1000 L water/ha 
= 1 g/L water

Dosis specifiek:
• tomaat, paprika, Spaanse peper, aubergine, eierplant en pepino: 

0,75 – 1 kg/ha verticale haag

• komkommer: 0,75 - 1 kg/ha haag

• fruitboom hoogstam: 75 - 100 g/100 L water

• fruitboomhaag-laagstam: 0,75 - 1 kg/ha haag

• tafeldruiven (onder bescherming) een dosis gebruiken van
75 - 100 g/ 100 L water



Concept bestrijding 
Buxusmot 

+



Buxusmot
Cydalima perspectalis

groene rupsen met zwarte kop en de overlangse zwarte strepen 
3,5 tot 4 cm lange lichaam. 

Het terugvinden van uitwerpselen onder de plant
zijn tevens een indicatie voor de aanwezigheid van buxusrups.



Buxusmot
Cydalima perspectalis



schade van Buxusmot



schade van Buxusmot



Buxusmot
Cydalima perspectalis

• Moeilijke cyclus

• Twee cycli per jaar

• Drie bestrijdingsmomenten!

• Overwintering als jonge rups



drie momenten in het seizoen om op een degelijke 
manier de rupsen te lijf te gaan. voorjaar, zomer en 
najaar

Door het ophangen van het feromoon DCM 
Cydalima-Pheromone® in combinatie met de DCM 
Deltatrap kan de cyclus van de mot perfect opgevolgd 
worden om alzo de plaag te beheersen.



FLORBAC® + CYDALIMA-PHERMONE®



Dosis: 75 – 100 g/100 L water
Verspreid voldoende van het sproeimengsel om 
dekking van het gebladerte (onder- en bovenzijde) te 
verzekeren. Bij voorkeurs ’s avonds toepassen.

Toepassen bij het vaststellen van de eerste vraat en 
na 10 dagen de behandeling herhalen. Hiermee 
worden nieuw bijgegroeide bladeren behandeld en 
de nieuw ontloken rupsjes eveneens bestreden.

FlorBac®

DCM FlorBac®



FlorBac®

Stockage en houdbaarheid

Temperatuur Houdbaarheid FlorBac®

kamertemperatuur Max. 3 jaar (na productiedatum)

Extra
Productiedatum zie verpakking.
Bewaren in originele, gesloten verpakking, buiten bereik van kinderen en huisdieren.
Niet stockeren in direct zonlicht.
Verpakking goed sluiten na gebruik.
Bewaar het product ver van voedingsmiddelen en dranken; ook die voor dieren.

DIENT SAMEN MET DE KLASSIEKE GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN IN EEN AFGESLOTEN, COMFORM 
LOKAAL BEWAARD TE WORDEN!



FlorBac®

Identificatie

Naam FlorBac

Wat Biologisch insecticide

Samenstelling Insecticide op basis van Bacillus thuringiensis ssp. aizawai Stam ABTS-1857

Concentratie 15000 UI Trichoplusia ni/mg

Vorm Waterdispergeerbaar granulaat WG

Target ter bestrijding van rupsen in groente- en fruitteelt, sierteelt en bosbouw

Stockage kamertemperatuur

Erk.nr. 10514P/B             > enkel professioneel gebruik !

Inhoud 500 g per pot – 24 potten per doos (= 12 kg)
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Proef Scientia Terrae, 2016



DCM Mottenval

- Mottenval met 2 houders voor 
feromoon

- Kan worden opgehangen

- Kan op stok worden geplaatst



DCM Mottenval

wind



Preventief handelen

- Monitoring met val (indien in gebied met weinig druk)

=> tijdig gewaarschuwd 

- Variatie in plantenkeuze, neemt druk niet weg maar gevolgen voor project zijn 
minder groot

- Plantgezondheid stimuleren => maakt herstel gemakkelijker

-> bij aanleg gezonde bodemstructuur: DCM VIVISOL, DCM VIVIMUS
-> uitgebalanceerde voeding



Nabehandeling

- Terugsnoeien van de beschadigde delen

- Herstel van plant stimuleren 

- Planten versterken



Snel herstel: DCM Olega
Complex

- Bladvoeding  NPK 6-3-4 + sporenelementen en zeewierextract

=> snellere opname dan bodembemesting

- Geeft snelle groeirespons: 

ureum: best opneembare N-bron door blad

- Sporenelementen voor versterken van blad



Snel herstel: DCM MIX 3

- Organisch-minerale meststof 9-3-6+3MgO

- Mineraal / organisch => snelle start met lange nawerking

- N rijke formule voor continue groei van de planten 
=> N = herstel

- Mg voor de groene bladkleur



Preventief versterken: DCM 
VITASILICA

- Fijn poeder afkomstig van vulkanisch gesteente

- Werkt versterkend voor de plant

=> betere weerstand tegen ziekten

- Maakt blad minder attractief voor ei-leg



Samengevat

1. Bestrijden

2. Wegvangen

3. Plant herstellen

4. Plant versterken



Bedankt voor uw aandacht 

Vragen???


