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Wanneer gebruiken
In principe zullen de buxusmotten 2 keer per jaar uitvliegen.

Het advies is om de vallen vanaf midden mei op te hangen en eind september weer weg te halen. 
Buxusmotten zijn vooral ‘s nachts actief. Je ziet ze overdag dus niet of nauwelijks.

Dosering
Lichte aantasting: één val per 150 m². 
Zwarte aantasting: één val per 50 m².

Effectiviteit
De lokstofcapsules (feromonen) die in de val geplaatst moeten worden gaan ongeveer 5 tot 8 we-
ken mee. Deze periode is afhankelijk van de temperatuur, bij warm weer zal de lokstof sneller weer 
zijn werking verliezen. Daarom het advies om de capsules elke 6 weken te verwisselen.

Bij een buxusval worden standaard 2 buisjes feromonen geleverd. Voor een heel seizoen heb je 8 
buisjes nodig, zodat je twee keer kunt navullen.
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Toepassing

1. Draai de trechter op de beker tot hij vastzit en klik het deksel vast op de verticale staafjes van de 
trechter.
2. Haal de feromooncapsules uit de verpakking
3. Plaats de 2 feromooncapsules elk in een groen mandje. Maak de capsules niet open! De capsule 
bevat de lokstof en hoeft niet geopend te worden om motten te lokken.
4. Sluit beide mandjes af en plaats de eerste in de opening van het deksel van de val. Plaats de 
tweede onderin de val. 
5A. Bij lage buxusplanten: plaat de buxusval op een stok en steek de stok in de aarde.
5B. Bij buxus op stam: rijg een touwtje door de buxusval en hang op ooghoogte op.

Leeg de Buxatrap val geregeld. 

Vragen?
Heb je nog vragen over de Buxatrap? Bekijk dan onze website www.aaltjesdirect.nl of mail je vraag 
naar info@aaltjesdirect.nl.

Veel plezier met je levendige 
tuin en planten!
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