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2 |  GROTE GENETISCHE DIVERSITEIT BINNEN HET GESLACHT BUXUS

In Europese tuinen wordt hoofdzakelijk  één soort Buxus gebruikt, Buxus sempervirens. Deze soort komt,  in het wild 
voor, in grote delen van Europa, maar wel uitsluitend op kalkrijke gronden. (ref. botanisch onderzoek www.herplant.
be). 
Er is nog een andere Europese soort, Buxus balearica, deze komt van nature voornamelijk voor rond de Middellandse 
Zee. 
Buxus colchica en Buxus hyrcana zijn gelijkaardig aan Buxus sempervirens en wijken ook genetisch nauwelijks af zodat 
ze genetisch beter onder Buxus sempervirens kunnen geklasseerd worden.
In Azië komen een 30-tal wilde soorten Buxus voor, waarvan de meeste tropisch zijn. 
De gematigde soorten worden nauwelijks gekweekt, en het zijn vooral cultivars van Buxus microphylla die men in 
tuinen en kwekerijen vindt. Deze zeer diverse groep kan volgens het meest recente onderzoek beter onderverdeeld 
worden in 4 aparte genetische groepen. (Van Laere K., Hermans D., Leus L., Van Huylenbroeck J., Genetic relationships 
in European and Asiatic Buxus-   species based on AFLP markers, genome sizes and chromosome numbers, 2011.)

In dit onderzoek zijn we voornamelijk aan de slag gegaan met deze gematigde soorten uit Azië en onze nieuwe hy-
briden. 
In de proeven van 2019 werd met 17 verschillende genotypen gewerkt. In de huidige proef werd gekozen voor 13 
representatieve genotypen, gebaseerd op eerder genetisch onderzoek van het genus Buxus (zie Tabel1). De cultivars 
B. Babylon Beauty, B. Heritage, B. Renaissance en B. Skylight zijn ook gekend onder de merknaam Betterbuxus® en zijn 
resistent t.o.v. Calonectria pseudonaviculata.
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1 |  INLEIDING

Uit  diverse waarnemingen in tuinen en in de kwekerij is gebleken 
dat er verschil is in gevoeligheid voor aantasting door de buxusmot 
tussen de verschillende soorten en cultivars van Buxus. Dit uit zich in 
een verschillend schadebeeld bij dezelfde plaagdruk. Buxus semper-
virens, onze inheemse Europese soort, blijkt heel gevoelig te zijn  aan 
vraatschade van de rupsen van de buxusmot, een plaag van oost-  
Aziatische origine. Buxus sempervirens komt van nature niet voor in 
het oorsprongsgebied van de buxusmot, terwijl Aziatische soorten 
een hogere tolerantie blijken te hebben.  Dit is waarschijnlijk het 
gevolg van een co-evolutie tussen deze buxussoorten en de buxus-
mot. Een aantal cultivars, afkomstig van deze wilde soorten, hebben 
misschien ook een betere weerstand. Ook onze nieuwe resistente 
Buxushybriden (Betterbuxus®) zijn afkomstig van Aziatische ouders 
en hebben , op basis van veldwaarnemingen en inleidende proeven 
uitgevoerd in april  en augustus 2019, vermoedelijk een hogere tole-
rantie tegen vraatschade van de buxusmot.

Het doel van deze nieuwe proef is onderzoeken hoe hoog deze tole-
rantie is  in vergelijking met Buxus sempervirens en andere populaire 
Buxus spp. naar analogie met het Calonectria-onderzoek. (Van Laere 
K., Heungens K., Gehesquière B., Leus L., Hermans D., and Van Huylen-
broeck J., (2019)  Breeding and selection of Buxus for resistance to 
Calonectria pseudonaviculata. J Phytopahol,1-8.)



Geselecteerde Buxus Genotypen

  Naam   Oorsprong

  Buxus Bodinierii   wild verzameld (China)

  Buxus harlandii   wild verzameld  (China)

  Buxus henryi   wild verzameld  (China)

  Buxus macowanii   wild verzameld  (Zuid Afrika)

  Buxus microphylla ‘Rococo’   gekweekt

  Buxus microphylla var. japonica   wild verzameld  (Japan)

  Buxus microphylla var. koreana   wild verzameld  (Korea)

  Buxus sempervirens   gekweekt

  Buxus wallichiana   wild verzameld  (Nepal)

  Buxus ‘Babylon Beauty’   hybriden

  Buxus ‘Heritage’   hybriden

  Buxus ‘Renaissance’   hybriden

  Buxus ‘Skylight’   hybriden
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3 |  BUXUSMOT

De Buxusmot (Cydalima perspectalis) is een soort uit de familie van grasmotten en werd voor het eerst beschreven 
door Walker in 1859. Deze soort komt van nature voort in Oost-Azië en is in Europa een invasieve soort, voor het eerst 
opgemerkt op de grens tussen Zwitserland  en Duitsland in 2006.
De rupsen zorgen voor zware schade aan buxusplanten en kunnen in volgroeid stadium op korte termijn de plant   
volledig ontbladeren. De plant ziet er bruin en troosteloos uit maar loopt na een 8 tal weken wel opnieuw uit. Her-
haaldelijke aantastingen leiden tot het afsterven van de plant.

4 |  OPZET VAN DE PROEF

In  voorgaande proeven in 2019 werd gewerkt met 2 of 
3-jarige planten in pot. Het was in deze proefopzet moeilijk 
om een duidelijke scoring toe te passen vanwege het groot 
aantal bladeren. 
Op basis van een klein vooronderzoek  door Hanne De-
naeghel (Proefcentrum voor Sierteelt-PCS) en adviezen 
van Jochem Bonte (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en 
Voedingsonderzoek -ILVO) werd gekozen voor volgende 
proefopzet. Beide onderzoekers hebben  de proef ook mee 
opgevolgd

Tabel 1
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Per onderzoeksobject werd een takje met 20 bladeren genomen waarop twee rupsen werden gezet. Om de fouten-
marge te verkleinen werd gewerkt met 10 herhalingen. Bij de zeldzame soorten werd gewerkt met twee herhalingen.
In totaal werden 13 genotypen  gebruikt, representatief voor de genetische variatie van de gematigde Europese en 
Aziatische soorten: zie Tabel 1. 
De planten waren niet behandeld met gewasbeschermingsmiddelen.
De proef vond plaats in een serre om externe predatoren weg te houden (vogels en wespen).

Levendige rupsen werden verzameld op onbehandelde planten en hadden een gemiddelde lengte van 12 tot 16 mm 
met een maximum van 25 mm. De resterende rupsen werd in een voorraadbak bijgehouden en dagelijks gevoederd 
met verse takjes van Buxus sempervirens om hun vitaliteit in gevangenschap op te volgen. Per object(takje) werden 
op 6 april 2020 twee rupsen uitgezet. Alle dagen werden de takjes gecontroleerd en in optimale conditie gehouden. 
De gemiddelde dagtemperatuur bedroeg ca 25°C, de gemiddelde nachttemperatuur 20 °C.
Op 10 april, 14 april en 20 april 2020 werd de proef geëvalueerd: het aantal rupsen of poppen werd geteld en de vital-
iteit van de rupsen gecontroleerd. We hebben zowel aantasting op jong blad als op oude bladeren apart gemonitord.
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5 |  EVALUATIE

De meeste rupsen  begonnen als gevolg van de vrij hoge temperatuur direct te eten.  Snel werd duidelijk dat niet elke 
buxussoort even goed gesmaakt werd. 
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5.2 |  Aantal levende rupsen en poppen:

Op 20 april werd per object het aantal overlevende rupsen en het aantal poppen geteld. Hiervan ziet u een overzicht 
in de grafiek over de rupsensterfte. Voor de duidelijkheid werden beide proeven zowel deze met 10 herhalingen(proef 
A) als deze met de zeldzame soorten met 2 herhalingen(proef B) in één grafiek gezet gebaseerd op percentages.
Bij Buxus sempervirens werd het hoogst aantal levende rupsen en poppen geteld. Bij alle andere Buxus soorten uit 
proef A was het aantal levende rupsen en poppen opmerkelijk kleiner dan bij Buxus sempervirens. Deze Buxus soorten 
vertoonden een negatief effect op de ontwikkeling van de rupsen van de buxusmot.
Bij proef B zien we een gelijkaardig resultaat voor B. sempervirens, B. henryi, B. macowani en B. wallichiana in het aantal 
overlevende rupsen. Enkel bij B. sempervirens werden ook poppen aangetroffen. De ontwikkeling van de rupsen op 
Buxus henryi, B. macowani en B. wallichiana verliep misschien iets trager door een minder geschikte voedingsbron. 
Echter bij de soorten B. harlandii en zeker bij B. bodinierii werden meer dode rupsen aangetroffen. Deze Buxus soorten 
vertoonden een negatief effect op de ontwikkeling van de rupsen van de buxusmot.

5.1 |  Aantal opgegeten bladeren

Bij vrijwel alle objecten werd vraatschade vastgesteld maar er was wel een groot verschil in hoeveelheid schade. Het 
exact aantal opgegeten bladeren werd geteld. In onderstaande grafiek wordt het totaal opgegeten bladeren per soort 
weergegeven. Buxus sempervirens werd het zwaarst aangetast met 44 opgegeten bladeren op 200 stuks, Buxus micro-
phylla ‘Rococo’ het minst met slechts 13 bladeren per 200. Bij onze nieuwe Betterbuxus® hybriden werd vooral jong 
blad gegeten en varieerde de score tussen 25 en 39/200. 



6 |  Conclusie

De rupsen blijken een grote voorliefde te hebben voor Buxus sempervirens, dit kwam zowel naar voor uit het aantal 
opgegeten bladeren en het aantal levende rupsen en poppen die werden teruggevonden. Dit is ook zeer duidelijk 
merkbaar in de schade in onze tuinen. 
Uit veldwaarnemingen was gebleken dat Aziatische soorten minder gevoelig bleken en soms nauwelijks werden 
aangetast. Dit werd grotendeels bevestigd in deze proef. Sommige bestaande soorten vertoonden nauwelijks schade 
en bleven mooi groen met als uitschieters de van oorsprong Japanse Buxus microphylla ‘Rococo’ en Buxus microphylla 
var. japonica. Buxus microphylla var. koreana uit Korea en Buxus microphylla var. sinica uit China blijken dan wel wat 
gevoeliger voor schade. Op al deze soorten werden echter weinig levende rupsen en poppen aangetroffen. Dit kan 
een rol spelen bij het verlagen van de plaagdruk van de buxusmot in het algemeen

Onze nieuwe Betterbuxus®hybriden vertonen een hoge graad van tolerantie, met hoofdzakelijk schade aan het jonge 
blad. Er werd vastgesteld dat er nauwelijks poppen gevormd werden en dat de rupsen grotendeels afstierven. Dit is 
een mooi neveneffect van onze veredeling tegen Calonectria pseudonaviculata. Uitgebreide praktijktesten zullen aan-
tonen of deze conclusie correct is.

De algemene conclusie uit alle proeven van 2019 en 2020 is wel dat zowel bestaande Aziatische soorten en de Bet-
terbuxus® hybriden niet volledig kaalgevreten worden en groen blijven in tegenstelling tot de gewone Buxus semper-
virens. Deze soorten zorgen ook voor een verlaging van de plaagdruk van de buxusmot.
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