Een pilletje tegen buxusziekte
Adrie van Dun: “Buxusziekte leeft niet bij consument, maar geef hem wel
een laagdrempelig instrument voor controle”
In Boom in Business 2 2010 stond onder andere een interview met Adrie van Dun over Cylindrocladium. Uit dat gesprek bleek de enorme
gevoeligheid in de sector rondom de buxusziekte. Puur fytosanitair is er allemaal niet zo veel aan de hand, maar kwekers, handel en tuincentra zijn o zo bang voor het imago van buxus als probleemloze tuinplant. Adrie van Dun, met zijn bedrijf Topbuxus een van de smaakmakers
van de buxusbusiness, gaat nog een stap verder en ontwikkelde eigenhandig een middel waarmee de consument buxusziekte kan bestrijden.
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Het is nog vroeg als ik in Strijbeek aankom. En
terwijl Van Dun nog wat rommelt in zijn kantoor
met een laatste klusje, ga ik alvast door naar de
kantine, waar ik me zit te verwonderen waarom
midden op de kantinetafel een hoopje afwastabletten ligt uitgestald. Blauwgroene tabletten,
netjes stuk voor stuk verpakt in folie.
Adrie van Dun komt binnen en vraagt: “Heb je
het nieuwe middel al gezien?” Wat blijkt: de
afwastabletten zijn het nieuwe middel tegen
Cylindrocladium.
Van Dun showt hoe het werkt en gooit een
tablet in een liter water. Het tablet begint te bruisen en wordt blauw.
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Kijk naar de consument
Van Dun vertelt uitgebreid hoe hij op het
idee kwam van zijn bruis-therapie tegen
Cylindrocladium: “Veel kwekers zouden wat
beter naar de consument moeten kijken bij de
het spuiten tegen een plaag of ziekte. Een consument heeft een rugspuitje, waarmee hij heel
precies de tien of twintig planten in zijn tuin aan
alle kanten zal bespuiten. Feitelijk veel grondiger
en preciezer dan enige tienduizenden euro’s kostende veldspuit het ooit zal kunnen doen. En bij
de bestrijding van schimmel in een dicht gewas
als buxus is dat essentieel. De ziekte ontstaat
diep in het gewas, waar veldspuiten vaak niet bij
kunnen komen, maar een consument dus wel.

Wat een consument natuurlijk niet heeft is een
uitgebreid middelenpakket. Daarnaast heeft de
consument tegenzin tegen het inzetten van chemische middelen.”
Ook dat laatste hoeft volgens Van Dun geen pro-

Geen zwaar chemisch middel,
maar een bladbemester met
een bewezen werking tegen
schimmelaantastingen

Ziekten & Plagen

bleem te zijn. De meeste kwekers gebruiken een
koperhoudende bladbemester om schimmels stop
te zetten en dat is precies wat het bruistablet
van Van Dun bevat. Een beetje NPK, aangevuld
met een aantal sporenelementen, waaronder als
belangrijkste ingrediënt koper.

Een beetje NPK, aangevuld
met een aantal sporenelementen waaronder als
belangrijkste ingrediënt koper
Van Dun: “Ik praat met veel mensen uit de sector
over mijn idee, gewoon om te sparren en hoor
alleen maar goede berichten. Iedereen is laaiend
enthousiast over het idee en er is eigenlijk geen
discussie over de vraag of het werkt. De ultieme
test vindt 365 dagen per jaar bij mij op het
bedrijf plaats. Dat bruistablet doet exact hetzelfde
wat wij als professionele kwekers ook doen.
Alleen wordt het product op een consumentvriendelijke en dus makkelijke manier aangeboden. Iedereen die ooit met koper heeft gewerkt,
weet hoe lastig het is om het product in oplossing te krijgen. Behalve als je het verwerkt in een
bruistablet.”

Topbuxus Health Mix.

De bruistabletten gaan per half juni de markt op
onder de merknaam Topbuxus en kunnen alleen
besteld worden via een aparte webshop. De consument kan hier één emmertje bestellen met 10

tabletten, maar ook tuincentra moeten hier hun
voorraden bestellen.

Voor de consument bestaat
buxusziekte niet
De bruistabletten worden aangeleverd in kleine
emmertjes met 10 tabletten tegen een winkelprijs
van € 14,95 en in grote emmers met 100 bruistabletten. Het idee achter de grote emmers is dat
een tuincentrum de tabletten ook per stuk kan
verkopen. Daarom is ieder tablet ook apart full
colour verpakt en voorzien van een EAN-code.
Niks aan de hand
We discussiëren nog even over de vraag hoe de
consument aankijkt tegen buxusziekte. Van Dun
Reageert stellig: “Voor de consument is er niks
aan de hand. Dit leeft allemaal niet. Wij zijn op
dit moment met nachtploegen bezig om alles
tijdig bij de retailers te krijgen. Vijf dagen per
week, 24 uur per dag zijn we bezig om orders
klaar te zetten. Iedere grote bouwmarkt, ieder
groot tuincentrum heeft wel een actie met buxus.
En ze lopen allemaal fantastisch.”

Adrie van Dun: Veel kwekers moeten hun dure veldspuit de deur uit doen en de rugspuit opnieuw van de zolder
halen. Werkt gegarandeerd beter en vaak goedkoper.
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