
 
  
 

 
 
 
 

BRIMEX Funnelval tegen Buxusmot     

• Meerdere jaren herbruikbaar  

Pakketsamenstelling Funnelval Buxusmot 

• Een vangpot, de vangpot met water gebruiken.  
• Een trechter; buxusmotten zullen via de trechter in de val vliegen. De buxusmotten kunnen hier 

niet meer uitvliegen. 
• Een deksel; voor het bevestigen van het touwtje en feromoonmandje. 
• Feromoonmandje met dop; om de feromooncapsule boven de trechter te bevestigen. 
• Inclusief twee feromooncapsules.  Een Feromooncapsule is goed voor 6 weken. (bij 

temparaturen boven de 28 graden Celsius 4 weken) 
• Goed voor buxusmotten 12 weken weg te vangen. 
• Feromonen zijn los (per 2 stuks capsules te bestellen) €12.50 incl. BTW excl. verzendkosten 

Hoe de Funnelval monteren? 

1. Laat het feromoon in het bijgevoegde kleine mandje vallen en sluit het met de dop. De 
feromonen zijn allemaal afzonderlijk verpakt in een aluminium zakje waardoor je de 
feromooncapsule rechtstreeks vanuit het zakje kunt laten vallen in het mandje. Hierdoor vervuil 
je het feromoon niet met de geur van je handen. 

2. Capsule dicht laten, niet proberen te openen! 
3. Plaats het mandje in de opening van het deksel. 
4. Als de val gemonteerd wordt, blijft het deksel met haar pootjes aan de trechter verbonden. De 

scheiding van de twee delen zorgt ervoor dat het feromoon zich kan verspreiden onder het op 
een paraplu gelijkende deksel. 

Wanneer de feromoonval hangen? 

De buxusmot heeft in Nederland / België twee a drie generaties per jaar, hierdoor zullen er twee vluchten 
zijn die je moet wegvangen met de feromoonval. 

• 1ste generatie vlinders vliegt vanaf juni tot juli. 
• 2de generatie vlinders vliegt van eind augustus tot september (oktober). 



Een feromooncapsule is normaal 6 weken actief, echter in warme zomermaanden 4 weken. Houdt 
hiermee dus rekening zodat je op de juiste tijdstippen de feromooncapsules vervangt. In totaal heb je drie 
tot vier capsules nodig voor het volledige seizoen. Beginnen uithangen vanaf eind mei. Indien je de eerste 
vluchtperiode gemist hebt en dus tijdens deze periode geen feromoonval hebt gehangen, blijft het zeer 
zinvol om tijdens de tweede vluchtperiode een feromoonval te hangen. Blijf dit enkele jaren volhouden 
tot je geen buxusmot meer vangt. 

Waar de feromoonval hangen? 

Hang of zet de val in de buurt van het perceel dat je wilt beschermen. Fixeer de val zodat ze niet kan gaan 
waaien bij felle windstoten, bijvoorbeeld door ze aan een tak van een sierplant te hangen in de buurt van 
de buxus. 

Hoeveel feromoonvallen hangen? 

Hang ter monitoring 1 val per 20 m² of per 10 lopende meters haag. Heb je op verschillende locaties 
buxusplanten staan, moet je verschillende mottenvallen hangen. Ingeval van een hoge populatie 
buxusvlinders, is de regel 'hoe meer je hangt, hoe meer je vangt'.  

Ons advies: 1 val per 20m² of per 10 lopende meters. 

Feromooncapsules bewaren? 

Bewaar de feromonen in de ijskast of diepvries tot je ze gebruikt. Wil je de feromooncapsule bewaren 
voor het volgend jaar, dan moet je ze in de diepvries bewaren. De feromooncapsules zijn per twee bij te 
bestellen. €12.50 incl. BTW 

€35.95 incl. 2 stuks Feromooncapsules  
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