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Heel de maand augustus zag ik ze vliegen. Van
die kleine, witte vlinders met een donkere rand
op de vleugels. Waren ze het echt? Ja hoor, geen
vergissing mogelijk: de buxusmot was ook in onze
omgeving gearriveerd. Door de hele tuin fladderden ze rond. Van de hazelaar naar de sierkers
en van de kamperfoelie naar het appelboompje.
Overal kwam ik ze tegen. Ook op de grote buxusstruik in de achtertuin zat wel eens een exemplaar
en ’s avonds kwam er soms eentje naar binnen
gevlogen, op het licht af. Meestal zaten ze dan
heel stil op de muur en waren ze gemakkelijk
te fotograferen. Allemaal wel leuk eigenlijk en
vooralsnog leken de diertjes weinig problemen te
geven. Bovendien zou het in een vogelvriendelijke,
biodiverse tuin allemaal wel loslopen. Nou, dat
deed het enkele weken later, inderdaad… Van de
ene op de andere dag – zo leek het tenminste –
krioelde het van de rupsen op de buxusstruik. In
een week tijd was de onderste helft van de enorme
buxusplant zo goed als kaal gevreten. Wanneer je
ernaast stond kon je ze horen eten. Of was het de
rupsenpoep die je hoorde vallen? Nog een week
later was al het groen verdwenen en stond er
alleen nog een dorre struik vol spinseldraden en
groengele poep. Geen fraai zicht, maar indrukwekkend was het toch wel.

Ieder op zijn eigen manier
Ook in andere tuinen in de buurt sloeg de buxusmot massaal en genadeloos toe. Een buurvrouw
moest gelaten toezien hoe haar mooie buxushaagjes langs het grindpad eraan gingen. De buurman
van een paar huizen verderop deed een dappere
poging de rupsen met de hand uit zijn struikjes te
plukken. Nog een paar tuinen verder gingen ze de
insecten te lijf met een middel dat bij het plaatselijke tuincentrum gekocht was en ondertussen
werd op de hoek van de straat rigoureus de hele
heg gerooid en afgevoerd. Iedereen pakt het op
zijn eigen manier aan. Toch kan de wijze waarop
particulieren omgaan met de plantenziekten en
-plagen in hun eigen tuin, grotere gevolgen hebben dan ze misschien denken. In dit nummer van
Gewasbescherming staat hier een mogelijk voorbeeld van beschreven in het artikel Mezensterfte
door buxusmotbestrijding? Het gaat over een
verkennend onderzoek naar de samenhang tussen
bestrijding van buxusmotten door particulieren en
de sterfte onder jonge mezen.

Plantenziekten in de particuliere tuin
De buxusmot is een onderwerp dat zeker ook ter
sprake zal komen tijdens de Najaarsbijeenkomst
van de KNPV op 22 november. De bijeenkomst
heeft dit keer als thema ‘Plantenziekten in de tuin’.
Het belooft een interessante dag te worden waarbij plantenziekten in particuliere tuinen van verschillende kanten belicht worden. Ook de interactie tussen tuin, openbaar groen en agrarische
praktijk bij de verspreiding van ziekten en plagen
zal aan de orde komen. Bovendien worden de
resultaten bekend gemaakt van de leden-enquête,
die in september gehouden is over dit onderwerp.
Het programma van de najaarsbijeenkomst is te
vinden achterin dit blad.
Verder in dit nummer onder andere een verslag van de laatste ontwikkelingen rondom de
werkgroep/regiegroep Gewasbescherming en
Maatschappelijk Debat. Zij is voortvarend van
start gegaan met de pilot (in samenspraak met de
leden) en is ook betrokken bij de voorbereidingen
voor de najaarsbijeenkomst.
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