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Pireco – 100% natuurlijk tuinieren
Pireco is het milieuvriendelijke en duurzame antwoord op een breed scala aan plant- en
tuinproblemen. Onze producten bestaan uitsluitend uit plantaardige bestanddelen die worden
opgenomen door de bodem en de wortels van de plant. Daar stimuleren ze de groei, de vitaliteit en
het natuurlijk herstellend vermogen van planten die zijn aangetast door onbalans en omstandigheden
van buitenaf.

Probleem: de buxusmot/rups
Een veelvoorkomend probleem is momenteel de buxusmot/rups. In een korte tijd kan heel uw buxus
kaal gevreten worden en veel schade ontstaan. De mot zorgt niet direct voor schade aan uw buxus,
maar de larf (de rups) daarvan wel. Deze periode is de 2e generatie buxus rups weer actief.

Eigenschappen:






Kleur: witte vleugels met bruine rand
Formaat: 3-4 cm breed
Plaats: tussen de takken in de struik
Levensduur: ongeveer 8 dagen
Periode: 1e generatie mei/juni en 2e generatie augustus/september

De oplossing: Pireco Buxus Vitaal
Pireco Buxus Vitaal is een zeer effectief, stimulerend en voedend product. Het bestaat uit
een mengsel van specifieke, natuurlijke kruidenextracten en is veilig voor mens, dier en milieu. De
ingrediënten van Buxus Vitaal worden langzaam opgenomen door de plant en de wortels en zo wordt
het verspreid via de sapstroom. Dit geeft weerbaarheid en vitaliteit aan de gehele Buxus.
Vanaf eind juli en in augustus is de volgende generatie buxusrupsen actief. De tweede generatie
vlinders verschijnt dan vanaf eind augustus tot in september en oktober. Deze leggen dan ook weer
eitjes en de rupsen die hieruit komen spinnen zich dan weer in een cocon om te overwinteren.
Gebruiksaanwijzing:





Pireco Buxus Vitaal oplossen in water; 100 ml op 5 liter water.
De Buxus Vitaal oplossing over de gehele plant gieten tot deze druipnat is. Dit is voldoende
voor ca. 10 meter haag.
Deze toepassing iedere drie weken in het groeiseizoen herhalen. Indien er sprake is van
aantasting of veel regen, de interval verhogen.
Pireco Buxus Vitaal kan worden toegepast in volle grond en hagen.

