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TUINKABOUTER MAGAZINE

Juli-Augustus 2014

Beste medekabouters,

Tuinieren is een bezigheid die veel voldoening geeft. Tenminste, als alles naar wens verloopt. Soms echter zit het

tegen omdat de wortels worden opgegeten door muizen, de tomaten wegrotten, kool wordt aangetast door

knolvoet of jonge plantjes worden opgevreten door slakken. De lijst van narigheden kun je uit eigen ervaring

ongetwijfeld nog verder aanvullen. Het is goed te weten dat heel veel aantastingen kunnen worden behandeld. En

dat “elk nadeel ook zijn voordeel heeft”.

Deze editie staat in het teken van “the small, the (not so) bad and the ugly”, oftewel alles wat het op jouw

dierbare tuin en zijn bewoners heeft voorzien, of op jou zelf, wat je eraan kunt doen of hoe je ze in je voordeel

kunt laten werken.

Het is in de afgelopen maanden superdruk geweest met bestellingen. Daardoor was de wachttijd veel langer dan

normaal. Dat is nu gelukkig voorbij. Hier vind je de webwinkel. Je kunt er het hele jaar terecht!

Veel leesplezier!

Tuinkabouter

De onderhoudsarme tuin
Wat verstaan we onder een onderhoudsarme en/of onderhoudsvrije tuin? Onderhoudsvrij is een tuin die géén onderhoud nodig

is. Een utopie, immers alles wat zich buiten bevindt is aan verwering, erosie en de weersomstandigheden onderhevig. En

onkruid steekt uiteindelijk ook hier de kop op.

Onderhoudsarme en onderhoudsvriendelijke tuinen zijn qua vormgeving meestal met duidelijke vlakken en ruimteverdeling

ontworpen. Hierij wordt rekening gehouden met:

 Een gazon moet eens in de 5 dagen gemaaid. Als je effectief werkuren wil besparen

is een gazon dus uit den boze.

 Bodembedekkende beplanting onderdrukken de groei van onkruid. Maak daarom

plantvakken met heesters of bomen met daarom bodembedekkers.

 Bloemen = onderhoud. Veel bloemen = veel onderhoud. Als alternatief voor de bloemen

kun je spelen met mooie bladvormen of planten met mooie takken of stammen.

 Wintergroene planten hebben vaak minder onderhoud nodig dan de één -en

tweejarigen. Dit geldt dan weer niet voor bijvoorbeeld buxus.

 Gebruik alleen bollen en knollen die je het hele jaar in de grond kunt laten zitten.

Spanning in een tuin wordt gecreëerd door nieuwsgierigheid op te wekken, bijvoorbeeld d

muurtjes maar ook door een mooie heester(groep) of zelfs een boom. Hierdoor krijgt de

materialen zoals een zonnewijzer, bankje, plantbakken, maar ook mooi pergola's of priëlen

voor knusheid en sfeer.

Water kan voor heel veel leven zorgen. Indien het biologisch evenwicht in de vijver goed

bijzonder onderhoudsarm zijn. Maar dan moet de locatie van de vijver goed zijn en dien j

gebruiken. En het liefst geen vissen erin, deze kunnen namelijk voor te veel ‘bemesting' z

troebel maken. Maar een mooie ruime vogeldrinkschaal kan ook al wonderen doen.
oor middel van hagen, schermen,

tuin eveneens meer sfeer. Harde

hebben weinig onderhoud en zorgen

op orde is, kan een vijver eigenlijk

e voldoende zuurstofplanten te

orgen van de vijver en zo de vijver

http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/apps/webstore/
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Doordat het grootste gedeelte van

de tuin bestaat uit grind, stenen en

twee grote houten terrassen, is er

meestal niet veel onkruid te plukken

in deze tuin. Het meeste werk

bestaat uit het snoeien en afvoeren

van het snoeiafval van de hagen en

lei-platanen.

Door de grote tegels wor

verder teruggebracht. M

ieder jaar weer een beet

De buxusbollen in het mi

de tuin kunnen worden ve

gemakkelijke planten, of
Meer zien?
 Praktische tuinplanten

 Ontwerp moderne leeftuin
 Onderhoudsvriendelijke tuin

 Tuin met grote tegels

 Stadstuin aanleggen
dt het onderhoud van deze tuin nog

et bloembakken kun je deze tuin

je anders maken.

dden en/of het bed met lavendel van

rvangen door een border met

een mini-moestuin.

 Onderhoudsarme tuin voor senioren

http://www.youtube.com/watch?v=lx4krTbNqa0
http://www.youtube.com/watch?v=5TkSSDjWrWg
http://www.youtube.com/watch?v=rrEQhXp9JFQ
http://www.youtube.com/watch?v=D3qlYST4WVw
http://www.youtube.com/watch?v=eigqjd5F3cU
http://www.endannogevendit.nl/archief/default.aspx?nid=74804&o=0


De beplanting in deze tuin heeft weinig aandacht nodig. Het hier ingetekende gazon kun je gemakkelijk vervangen door grind

(met daaronder worteldoek) of tegels/klinkers:

Nog een paar voorbeelden:
3
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Grondbedekkers: nooit meer wieden!
Ze groeien lekker snel in de breedte en bedekken zo kale plekken in de tuin. De één noemt ze woekeraars, de ander

bodembedekkers. Het zijn bijzondere planten, die eigenlijk meer aandacht verdienen omdat ze kale c.q. lastige plekken in de

tuin bedekken met een tapijt van blaadjes en bloemetjes. Veel mooier en diervriendelijker dan een laag mulch, toch?

Werkbespaarders

Planten zorgen niet alleen voor een rijk bodemleven, ze voorkomen ook dat

grond droog en korrelig wordt. Ook houden ze voeindingsstoffen vast die

anders zouden wegspoelen. Met andere woorden: met bodembedekkers in de

tuin hoef je minder water en mest te geven. Bodembedekkers zijn ook een

natuurvriendelijk middel in de strijd tegen onkruid. Door hun groeiwijze nemen

ze snel bezit van kale tuingrond of onbedekte grond onder heesters en bomen.

Zo nemen ze licht weg en kan veel onkruid niet meer kiemen.

Je kunt zelfs je grasveld door bodembedekkers vervangen (één soort is het

mooist). Misschien moet je dan nog een seizoen of twee wieden maar daarna

kun je genieten van een uniek plantenveld. De grasmaaier kan voorgoed de deur

uit.

Als je het zonde vindt om over de planten te lopen kun je stapstenen gebruiken. P

gebruikt zijn Tiarella cordifolia (schuimbloem, voor in de halfschaduw), Cotula squ

Voor een grootser en ruiger effect is een laagblijvende bamboe als Sasa veitchii

(maar véél minder vaak). Dit kan alleen in grote tuinen, want de plant woekert nog

Meer leven in de tuin

Vooral de grote groep vroegbloeiende bodembedekkers is een belangrijke voedse

bijen en hommels in hun prille zoektocht naar nectar. Hoe meer bloemen, hoe mee

Een plantentapijtje is ook een ideale schuilplaats voor insecten, amfibieën en klei

zoogdieren. Padden houden er hun winterslaap. En in de lente zoeken vogels tusse

planten naar voedsel en nestmateriaal.

Altijd mooi

Met bodembedekkers is je tuin in de

verschillende soorten kiest met elk e

bladvorm, is er het hele jaar genoeg

niet bloeien, is een tapijt van bijvoor

blauwe onschuld (Omphalodes) een fr

Bodembedekkers combineren op bloe

combineren op bladvorm en -kleur is e

Adiantum pedatum (venushaar), Asar

macrophylla, Hakonechloa macra (jap

Scheuren voor een (iets minder) snel resultaat

Wie snel resultaat wil, moet veel planten aanschaffen. Daar hangt een prijskaartj

wil aankleden. Het kan handig zijn om te kiezen voor een gemakkelijk te scheuren

beginnen met het aanplanten van een relatief klein deel van de tuin (en de rest mu

bodembedekkers in vijf tot zes kleine plantjes. Die kun je dan gebruiken voor het

Met weinig moeite voorzie je je tuin zo van bodembedekkers uit eigen

kwekerij. Dit zijn snelle starters die geschikt zijn om te scheuren: Ajuga

reptans (zenegroen), Geranium macrorrhizum (ooievaarsbek), Omphalodes

verna (onschuld), Pulmonaria (longkruid), kaukasische vergeet-me-niet,

Heuchera

Hoeveel planten per vierkante meter?

Een vuistregel voor de meeste vaste planten is minimaal negen stuks per

vierkante meter. Bij kleine heesters voldoen vijf planten. Afhankelijk van

de groeisnelheid van de plant en je geduld kun je van deze regel afwijken.

Hoe hoger het aantal planten per vierkante meter, hoe sneller ze een

aaneengesloten dek vormen en onkruid wieden tot het verleden behoort.
lanten die op deze manier kunnen worden

alida (voor in de zon), loopkamille of thijm.

een aanrader. Die kun je maaien als gras

al. Gebruik dus een begrenzer.

lbron voor

r voedsel.

ne

n de

winter nooit meer kaal. Als je voor

en andere bleoiperiode, bloemkleur en

in de tuin te zien. Als de zomerheesters nog

beeld blauwbloeiend longkruid (Pulmonaria) of

aai gezicht.

itijd en bloemen is als schilderen en

en kunst op zich. Toppers op dit gebied zijn:

um europaeum (mansoor), Brunnera

ans siergras), Hosta (hartlelie).

e aan. Vooral als je grote delen van de tuin

bodembedekker. Op deze manier kun je

lchen). In het najaar scheur je de gekochte

nieuwe tuindeel.

 Top-10 ground covering plants
Meer zien?
 Bodembedekkers snel gelegd

 Bodembedekkers in tuinreservaat
 Sedum als grondbedekker

 Pachysandria for dummies
 How to plant a flowering ground cover

http://www.youtube.com/watch?v=ZQrc8KqQ7mE
http://www.youtube.com/watch?v=eAnwLIMYVQU
http://www.youtube.com/watch?v=hvUJIsgaD_E
http://www.youtube.com/watch?v=qbTVIX64niM
http://www.youtube.com/watch?v=rajwEz9nq54
http://www.youtube.com/watch?v=2lUst_JgJZM
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Andere mooie en gemakkelijke bodembedekkers

 Wintergroen: Bergenia (schoenlappersplant), Dryopteris erythrosora

(mannetjesvaren), Epimedium peralchicum (elfenbloem), Liriope

muscari (leliegras), Vinca (maagdenpalm)

 Bloeiend tapijt: Alchemilla mollis (vrouwenmantel); Ceratostigman

plumbaginoides (loodkruid); Dicentra formosa (gebroken hartje);

Geranium endressii (ooievaarsbek); Nepeta nervosa (kattenkruid)

 Deze planten ruiken ook nog lekker: Chamaemelum nobile (loopkamille);

Galium odorata (lieve-vrouwen-bedstro); Mentha requienii (loopmunt);

Origanum majorana (marjolein); Thymus sperpyllum (kruipthijm)

 Kruipende klimmers, of klimmende kruipers: Clematis x jouiniana;

Clematis heracleifoila; Hedera helix (klimop)

 Vochtliefhebbers: Lysimachia nummularia (penningkruid); Houttuynia

cordata

 Schaduwminnaars: Corydalis lutea (vogeltje-op-de-kruk); Convallaria majali

(elfenbloem); Euphorbia amygdaloides ssp. robbiae (wolfsmelk);

 Zonaanbidders: Cerastium tomentosum (hoornbloem); Acaena microphylla (

edelweiss); Artemisia ludoviciana; Stachys byzantina (ezelsoor)

Klein venijn
Niet alleen wij zijn dol op de planten in onze tuin. Deze schatjes weten er oo

je ook hoe je ze moet bestrijden!

Bladluis

Groene, zwarte of anders gekleurde luizen

zo de plant. Ze zijn te verwijderen met ee

je spuiten met een bestrijdingsmiddel op b

knoflook te planten bij de meest aangetast

Oorworm

Oorwormen kunnen bloemblaadjes beschad

voor. Ze kruipen graag in een potje stro en

Schildluis

Schildluizen komen vooral binnen en in de k

schildje. Bestrijdingsmiddelen krijgen er m

de schildjes is onbegonnen werk. De plaag

daarom direct af en gooi hem niet op de co

Bladrollers

Gedurende het late voorjaar en vroege zo

opgerold. Ze wijzen naar beneden maar ve

de bladroller, een gaasvlieg. Wanneer de la

een ernstige infectie betreft, volstaat he

veel, dan moet je een bestrijdingsmiddel g
36 manieren om slakken te bestrijden (de

voorbereiding)
1. Maakt het slagveld klaar: snoei takken die op de

grond hangen weg, houd de randen van je grasveld

kort, verwijder een teveel aan mulch, check donkere
en vochtige plaatsen regelmatig (onder en achter

potten, rond de composthoop), verwijder onkruid zo
veel als mogelijk, lok dieren die op slakken jagen je

tuin in, plant je tere zaailingen op plaatsen waar
slakken niet kunnen komen.

2. Verzamel je wapens (uitleg volgt later): plantenspuit,

twee lepels, zaklamp, catapult (als je een hekel hebt
aan de buren en hun perfecte hosta’s), emmer, bier,

zout, scherpe materialen die als barrière kunnen
dienen, lokmaterialen, aijn, zeepwater, een spade,

snoepgoed (om je kinderen om te kopen zodat je het
s (lelietje van dalen); Epimidium x versicolor

stekelnootje); Anaphalis triplinervis (siberische

k goed raad mee. Herken de aanvallers, dan weet

zuigen sap uit stengels en bladeren en verzwakken

n harde straal water. Is dat niet voldoende, dan kun

asis van zeep. Luizen kun je afschrikken door

e planten. Zie ook verderop in dit magazine.

igen, vooral bij dahlia's. Vaak komt dat echter niet

zijn zo goed te vangen.

as voor. Ze verschuilen zich onder een ovaal, bol

oeilijk vat op en het stuk voor stuk wegkrabben van

is heel besmettelijk. Voer een aangetaste plant

mposthoop.

mer zijn enkele bladeren van vooral rozen ineens

rkleuren niet. In het opgerolde blad zitten de eitjes van

rven uitkomen, vreten ze aan de bladeren. Tenzij het

t om de getroffen bladeren te verwijderen. Zijn het er

ebruiken.

zelf niet hoeft te doen).
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Wolluis

Op de bovengrondse plantdelen zitten witte pluispropjes, en dan vooral in de bladoksels of andere

verstopte plekjes. Dat zijn wolluizen. Deze plaag is besmettelijk voor buurplanten. Voor de zieke

planten direct af en gooi ze niet in de composthoop of groencontainer. Er is geen remedie omdat

ze door het pluis tegen bestrijdingsmiddelen worden beschermd.

Behangersbij

Behangersbijen snijden cirkelvormige stukjes uit bladeren om er hun nest van te maken. Deze bij

lijken op de honingbij maar zijn wat rossiger op de buik. Hun activiteiten brengen weinig schade

toe aan de plant. Ze komen in Nederland niet zo heel veel voor, dus beschouw ze maar als een

stukje interessante biologie.

Rozencicade

Kleine gele en witte vlekjes op vooral rozenbladeren wijzen op rozencicades. Vooral planten op

warme, beschutte plaatsen hebben er last van. Je kunt ze bijna niet zien (zo worden niet groter

dan twee milimeter en zijn zeer snel). Is de aantasting ernstig, spuit dan met een anti-

bladluismiddel.

Leliehaantje

Dit rode kevertje is verzot op lelies en frittelaria en laat hie

De enige manier om ervan af te komen is ze te vangen, maar d

herkennen aan het bruine slijm waarmee ze zich omhullen. De

Rupsen

Wie vlinders wil zien, moet de rupsen accepteren. Als je er d

speciaal "brandnetelhoekje" in je tuin voor aanleggen. Ongew

weghalen en ergens anders weer uitzetten. Groenten in de mo

insectengaas. Bestrijd ze liever niet want het gaat al slecht g

vlinderstand. In het geval het de eikenprocessierups betreft

voor bestrijding.

Witte vlieg

De volwassen witte vliegen zijn meestal te vinden aan de onde

hun eieren afzetten. Door aan de planten te schudden, vliege

opnieuw de onderkant van de bladeren op te zoeken. De larve

jongere bladeren; op de oudste bladeren zijn de poppen te vi

magazine.
Meer zien?
 Utopia: ongediertebestrijding

 Insecten veilig bestrijden
 Bestrijden op ecologische wijze

 Organic pest control in garden
 Organic vegetable pest control
rvan alleen de stengel overeind staan.

at valt niet mee. De larven kun je

ze kun je oppakken en vernietigen.

e ruimte voor hebt, kun je een

enste rupsen kun je met de hand

estuin kun je beschermen met

enoeg met de Nederlandse

, kun je de gemeente bellen. Die zorgt

rkant van de jonge bladeren, waar ze

n ze als een wolk op om even later

n bevinden zich aan de onderkant van

nden. Zie ook verderop in dit

 CSI: pest control

http://www.youtube.com/watch?v=ilV7on8pNUU
http://www.youtube.com/watch?v=SXTLVaSOqus
http://www.youtube.com/watch?v=JWBYEGcdS4Q&list=PLFFDA6B1993D82F8B
http://www.youtube.com/watch?v=33Q0uP4odh4
http://www.youtube.com/watch?v=KMTbwLK6Wys
http://www.youtube.com/watch?v=1rJeen4huv4
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Spint

Zit er spinrag op een plant, kijk dan eens met

een loep of er heel kleine beestjes over de

draden lopen. Dat zijn de mijten van de spint.

Ze zijgen aan het blad en brengen de plant

veel schade toe. Buiten brengt hij schade aan

groenten en vruchten, maar slechts in

beperkte mate. In de kas kan hij een waar

terreurbewind voeren. Ze houden van droge

omstandigheden, dus het verhogen van de

luchtvochtigheid kan een remedie zijn. Als

het niet vriest, kunnen kasplanten buiten met

water worden schoongespoten. Zie ook

verderop in dit magazine.

Spinsel- of stippelmotten

De rupsen van dit vlindertje beschermen zich tege

gesponnen draden te verstoppen.Al dat rag ziet er

gang laten gaan. Vóór eind juni verpoppen ze zich e

blad. Het rag kan dan worden verwijderd.

Taxuskever

Knabbelt aan de randen van bladeren. De planten h

de kevers maar zijn larven die enorme schade kunn

planten opeten. Het zijn dikke, witte larven met ee

in de bodem tegenkomt, moet je de plant verwijder

tuincentrum zijn middelen verkrijgbaar om de keve

eieren en heb je het volgende seizoen een tuin vol

Slakken(af)gang
Slijmsporen in de tuin en gaten in de bladeren van planten duiden op de aanwezigheid

populair bij tuiniers. Echter, de meeste vergrijpen zich niet aan onze tuinplanten maa

schimmels en algen. Hiermee dragen ze bij aan het composteringsproces. Ze zijn ook

Onderscheid de slechterikken van de goeierds met behulp van onderstaand overzicht

soorten. En voorkom op deze manier dat je ongemerkt het laatste exemplaar van een

verplettert…..

Wijngaardslak (Helix pomatia)

Spreekt wel het meest tot de voorbeeld

Nederland voor in Limburg en in kalkrijk

beschermd! Huisje: 45 mm.

Segrijnslak (Helix aspersa)

Lust alles, vooral jonge tuinplanten. Dus het beste advies: opeten! Lekker met

knoflookboter erbij. Met zijn flinke formaat heb je al snel een maaltje bij elkaar.

Huisje 35 mm.
36 manieren om slakken te bestrijden (leid ze

om de / je tuin)
3. Houd je tuin netjes. Haal lege potten, etc. weg

omdat ze zich daar graag verschuilen. Laat

dood/rottend materiaal regelmatig weg.
4. Leid ze om de tuin. Slakken volgen de

slijmsporen van hun kompanen. Immers zien
eten doet eten. Slijmsporen herken je

gemakkelijk: ze zijn een beetje zilverig en
glimmend. Als je ze ziet, poets ze dan weg.

5. Slapende slakken zijn een gemakkelijke prooi.

Ze zijn in de winter gemakkelijk te vinden.
Zorg er dus voor dat de aarde in je borders in

de winter zo kaal mogelijk is. Wacht met
spitten en schoffelen tot begin maart.

6. Trakteer de vogels op slakkenkaviaar:

slakkeneitjes herken je heel gemakkelijk. Het
zijn kleine, witte bolletjes. Kom je ze tijdens

het schoffelen tegen, leg ze dan op de
voederplank voor de vogels. Dan zijn ze in no-
n spreeuwen en sluipwespen door zich tussen

naargeestig uit. Toch kun je de rupsen hun

n loopt de struik weer snel uit met vers groen

ebben hier weinig last van. Het zijn echter niet

en aanrichten in je tuin omdat ze de wortels van

n bruinoranje kop. Wanneer je deze in potten of

en en in de vuilinsbak gooien. In het

rs te bestrijden. Doe je dit niet, dan leggen ze

schadelijke larven.

van slakken. Deze schatjes zijn niet zo

r voeden zich met afgevallen bladeren,

voedselbron voor vogels, kikkers en egels.

van de in Nederland meest voorkomende

zeldzame soort onder je schoen

ing, vooral door zijn formaat. Komt in

e duingebieden. Is in Nederland

time verdwenen.
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Gewone tuinslak (Cepaea nemoralis)

Deze kent iedereen, met zijn ongewoon aantal kleurvariaties: wit, geel, roze,

licht-, olijf of donkerbruin en al dan niet met één tot vijf donkere horizontale

bonden. De mondrand van het huisje is altijd zwartbruin. Leeft vooral van afval

en algen. Huisje: 25 mm.

Witgerande tuinslak (Cepaea hortensis)

Iets kleiner dan de vorige en het huisje heeft een witte rand langs de mond-

opening. Leeft vooral van afval en algen. Huisje: 20 mm.

Heesterslak (Arianta arbustorum)

Lijkt ook op de tuinslak, maar is vaak donkerder met een spikkeltjespatroon.

Leeft vooral van afval en algen. Huisje: 22 mm.

Boerenknoopje (Discus rontundatus)

Een stuk kleiner dan de andere soorten en leeft van allerlei plantaardig materiaal en

schimmels en zelfs oud papier wordt verwerkt tot compost. Een echte vuilnisslak!

Huisje: 6 mm.

Doorschijnende glasslak (Vitrina pellucida)

Deze slakken kunnen tot in de winter nog actief worden aangetroffen omdat ze

pas in de herfst paren. Maar strenge vorst overleven ze niet. Huisje: 6 mm.

Gewone wegslak (Arion rufus)

Geelblruin, roodbruin of pikzwart. Komen vooral na een regenbui tevoorschijn.

De ademopening van deze soort zit, in tegenstelling tot die van de aardslakken,

links boven het midden van het mantelschild. Is een gulzige eter en heeft een

voorkeur voor onze liefste tuinplanten! Langte tot 15 cm.

Lichte aardslak (Limax flavus)

Neemt sterk in aantal af omdat er nog maar weinig kelders zijn met aardappelen

en wintergroenten. Is verzot op bier. Is minder schadelijk dan de andere

naaktslakken. Lengte: tot 8 cm.

Grote aardslak (Limax maximus)

Grijzig of lichtbruin met opvallend vlekkenpatroon dat per slak verschilt, maar dat

ook afwezig kan zijn. Is een grage eter. Lengte: tot 20 cm.

Wormnaaktslak (Boettgerilla pallens)

Volledig uitgestrekt is hij 5 cm. lang en maar een maar milimeter dik. Hij lijkt

dan erg veel op een worm. Ook deze is niet erg schadelijk.
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36 manieren om slakken te bestrijden (op de barricades!)
7. Plant slak-aantrekkelijke planten tussen soorten waar ze

juist een hekel aan hebben, zoals munt, bieslook,

knoflook, geraniums, vingerhoedskruid en venkel.
8. Slakken hebben sowieso een hekel aan sterk ruikende

planten. Wat vreemd is, aangezien ze geen neus
Meer zien?
 De elegante slak

 Slakken en koper
 Slakkenrace

 L’amour d’escargot
 Laat slakken slakken eten
ntmoedigingsbeleid

oe je slakken kunt ontmoedigen, kun je her en der in dit magazine

ezen.

iming is belangrijk!

e kunt beter water geven in de ochtend. Zo zullen planten goed

pgedroogd zijn wanneer de slakken in de late avond te voorschijn

omen.

pint: de schrik van de binnentuinier!
ij is de schrik van iedere kastuinier, en toch is hij zo klein dat je hem

auwelijks kan zien. Ondanks zijn miniscuul formaat kan spint een ware

erwoesting aanrichten! In de zomer, wanneer het klimaat in de kas

arm en droog is, is de spint in zijn element. In droge, hete zomers

an hij zelfs buiten nog flink veel schade berokkenen.

en de vijand

pint is kleiner dan 1 mm en heeft 8 poten. Ze zijn gelig-groen, met

wee zwarte vlekken. Ze hebben acht pootjes en zijn ver verwant aan

pinnen en krabben. Het zijn dus geen insecten. Ze planten zich

azendsnel voort.

Je ziet er dus nooit één in zijn eentje. Ze bevinden

hebben……

9. Gebarbecued? Bewaar dan de as, want slakken worden

daar niet blij van want ze drogen ervan uit. Als je het
mengt met kalk (fijngemalen krijtjes) werkt het zelfs

nog beter. Strooi het goedje rond de meest getroffen
planten. Moet je wel na iedere fikse regenbui doen.

10. Maak barrières van scherpe materialen als eierschalen,
gravel of dennennaalden.

11. Ga naar de kapper (of stuur iemand anders als je zelf

geen haar meer hebt). Ook dit is een materiaal waar
slakken niet graag overheen glijden.

12. Dit geldt voor zaagsel. Ben je geen doe-het-zelver? Haal
het dan bij de dierenwinkel.

13. Je kunt ook vermiculiet gebruiken. Laat dat in water

opzwellen. Het vocht trekt de slak aan, de puntige
steentje stoten juist af. Resultaat: een totaal verwarde

slijmerd…
14. Smeer vaseline op de stam van planten en de randen van

potten. Zo krijg jij grip op het probleem terwijl de slak
langzaam afglijdt.

15. Er zijn verschillende vloeistoffen waar slakken een hekel

aan hebben: een aftreksel van yuccabladeren, vloeibare
parafine met knoflook, azijn met water, een aftreksel

van hete pepers/mierikswortel/geraniumblad. Gebruik
een plantenspuit een besproei je planten hiermee. Niet

allemaal tegelijk en niet als de zon schijnt, dan gaan je

planten dood. Lost het probleem ook op, maar is vast niet
de bedoeling.

16. Shock-therapie werkt ook goed. Van koper krijgt een
slak een electrische schok. Kopertape kun je kopen in de

doe-het-zelfzaak.

 Herken je slak
zich meestal aan de onderkant van bladeren.

De schade die ze aanrichten is karakteristiek, dus gemakkelijk te herkennen. Het begint met honderden

kleine, witte stipjes op de bladeren van een plant. Deze verdorren snel en vallen af. Vaak blijven alleen de

jonge bladeren aan het einde van een stengel over. Tegen die tijd is de besmetting al zodanig dat er fijn

spinrag tussen de bladeren zit.

at eten ze het liefste? En waar?

pint bevindt zich meestal in planten die binnen staan. Dat kan de huiskamer zijn maar ook een serre, kas of patio. Eigenlijk

oopt vrijwel iedere plant het risico slachtoffer te worden. Alleen vetplanten en cactussen schijnen immuun te zijn. Buiten

illen ook aardbeien, bonen, rozen en bessenstruiken nog wel eens slachtoffer worden. Planten die dicht op elkaar groeien zijn

ier vooral kwetsbaar voor, zeker als ze al door een andere plaag zijn aangevallen of niet genoeg voeding of water krijgen.
9

Levenscyclus

Vrouwelijke spint legt haar eitjes op de onderkant van bladeren, waar ze relatief

beschermd zijn. Ze zijn zo klein dat je ze niet kunt zien. Eenmaal uit het ei

begint de spint meteen met het opzuigen van sap uit de bladeren. Ze groeien

razendsnel en planten zich na een paar dagen alweer voort. Tegen het eind van de

zomer veranderen de vrouwtjes van kleur. Ze worden knalrood, en gaan dan in

winterslaap. Wanneer ze in de lente weer wakker worden, verliezen ze ook weer

hun kleur. Het spinsel dat ze produceren is niets anders dan een soort snelweg,

waarlangs ze zich kunnen verplaatsen. Het dient niet ter bescherming van de

eieren of jongen.

http://www.youtube.com/watch?v=0evxmzDkpSg
http://www.youtube.com/watch?v=hoEf-8J8n2c
http://www.youtube.com/watch?v=kG0Fe6QY5oc
http://www.youtube.com/watch?v=yD6ELanidTc
http://www.youtube.com/watch?v=yD6ELanidTc
http://www.youtube.com/watch?v=McvsWHA9NXQ&list=PL32AF10DEF381A1B9
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Voorkomen en genezen

Om te beginnen kun je er het beste voor zorgen dat je planten in topconditie zijn. Dan

kunnen ze de aanval zelf afslaan. Zorg vooral ook dat ze niet uitdrogen. Zodra je de spint

signaleert, voer je als eerste de luchtvochtigheid op. Spint houdt niet van natte voeten!

Besproei de planten regelmatig en zet ze, op een omgekeerd schoteltje, in een bakje water.

Zet de geïnfecteerde planten apart.

Je kunt spint zowel biologisch als chemisch bestrijden. In sommige tuincentra en via internet

de spint rauw lusten. Dit schijnt goed te werken als je een kas hebt. In de huiskamer lukt dit

inzet, kun je geen insectenbestrijdingsmiddelen meer gebruiken. In tuincentra kun je een che

Je kunt ook een groene zeep oplossing gebruiken.

Science fiction: invasie van de emelten!
In zijn volwassen vorm is hij oh zo onschuldig, maar in zijn jeugd oefent hij een ware

tereur uit: de langpootmug, die in zijn jeugd emelt wordt genoemd. En het is nog een

onderkruiper ook: je krijgt ze niet vaak te zien omdat ze zich tussen de wortels van het

gras van je gazon ophouden. Als je gras -ondanks regelmatige sproeibeurten- plaatselijk

geel en miserabel wordt, is er grote kans dat ze ook jouw tuin tot residentie hebben

verkozen. Geen nood echter, ze zijn te bestrijden!

Emelten voeden zich met de wortels van planten, met een

aangetast, gaat het gazon gele plekken vertonen. Het gras

door de grasmaaier uitgetrokken. In de border vreten ze

planten. Voor een goede diagnose, geef je een klein deel v

zwart plastic over dat zet dat vast met iets zwaars. De vo

optillen. Er zullen dan 2,5 cm. grote, leerachtige larven te

duidelijk te onderscheiden voor- of achterkant.

De beste bestrijdingsmethode is door middel van het inze

(steinernema feltiae, verkrijgbaar via internet). Deze ete

altijd de instructie op de verpakking. Vind je dat gemeen,

zwart zeil, zoals hierboven genoemd.

Luizenbaan…..
Bladluizen, dopluizen en schildluizen zijn kleine, dikwijls groenachtige (of zwarte,

witte, rode), plantetende insecten die zich met stekende en zuigende monddelen

passief voeden. Kwestie van inpluggen en laten vollopen, dus. En weer laten

leeglopen in de vorm van een kleverige, zoete stof, de zogenaamde honingdauw.

Mieren zijn er dol op en 'hoeden' de luizen alsof het koeien zijn. Ze 'melken' ze

ook door met hun voelspruiten op de luis te trommelen. Een luizenplaag zal dan ook

meestal gepaard gaan met mierenoverlast. Dubbele pech, dus.

Bladluizen planten zich razendsnel voort. Vleugelloz

nakomelingen op de wereld zetten. Een pasgeboren

en vruchtbaar. Een gemiddelde luis krijgt 5 babies

het nog een beetje erger te maken, hebben ze er g

Alle spruiten zijn al bij de geboorte in de luis aanw

uitgeput of de omstandigheden minder ideaal word

vleugels en vertrekken. Ze leggen eitjes op een and

eitjes komen weer vleugelloze vrouwtjes en dan be
Meer zien?
 Rode spint

 Anti-spint zeep

 Spint onder controle (in de tuin)
 Bestrijding gevlekte mijt
kun je roofmijten bestellen, die

natuurlijk niet. Als je dit middel

misch bestrijdingsmiddel kopen.

 Lieveheersbeestje vs spint
voorkeur voor gras. Eenmaal

laat gemakkelijk los of wordt

aan de wortels van jonge

an het gras water en legt daar

lgende ochtend kun je het plastic

zien zijn, zonder een een

tten van een nematode

n de emelt van binnen uit op. Volg

dan kun je ze wegvangen met
e vrouwtjes kunnen 50-100

luis is binnen een week volwassen

per dag, gedurende 30 dagen. Om

een mannetjes bij nodig.

ezig. Als de voedselbron is

en, krijgen sommige vrouwtjes

ere plant en sterven dan. Uit de

gint het feest van voor af aan.

http://www.youtube.com/watch?v=bb51RBXMuMw&index=2&list=PLg2x7XRqrq3ivxtIZ7xHOwHR8vhAY0RLp
http://www.youtube.com/watch?v=swKvmP4YO-Y&index=3&list=PLg2x7XRqrq3ivxtIZ7xHOwHR8vhAY0RLp
http://www.youtube.com/watch?v=unkPfLqkxvU&list=PLg2x7XRqrq3ivxtIZ7xHOwHR8vhAY0RLp&index=8
http://www.youtube.com/watch?v=H9qvhp8JMBY&index=10&list=PLg2x7XRqrq3ivxtIZ7xHOwHR8vhAY0RLp
http://www.youtube.com/watch?v=C3fFHhlOgDw&index=47&list=PLg2x7XRqrq3ivxtIZ7xHOwHR8vhAY0RLp
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Zo'n tempo valt voor de gemiddelde tuinkabouter nauwelijks bij te houden. Een luisvrije tuin is dan ook een illusie. Maar je

kunt natuurlijk wel het een en ander doen om de schade te beperken:

 De meest milieuvriendelijke manier om van luizen af te komen is ze met een harde straal water van de plant af te spuiten of

ze met de hand te verwijderen.

 Verwijder zwaar aangetast plantmateriaal en gooi het in de vuilnisbak, niet op de composthoop!

 Mix je eigen bestrijdingsmiddel: 1 kopje plantaardige olie met 1 theelepel afwasmiddel. Meng 1,5 theelepel van dit goedje

met een kopje warm water. Spuit dit over de luizen heen.

 Lok luis-etende insecten naar je tuin. Dit zijn bijvoorbeeld lieveheersbeestjes, gaasvliegen, oorwurmen. Je kunt deze ook

via sommige tuincentra of op internet verkrijgen.

 Bestrijd de mieren in je tuin. Zij beschermen de luizen tegen rovers zoals

lieveheersbeestjes.

 Mocht dat allemaal te ingewikkeld blijken, dan zijn er nog genoeg middeltjes bij het

tuincentrum te koop. De meeste hiervan zijn gemaakt op basis van groene zeep.

Maak korte metten met witte vlieg!
Witte vlieg is een plaag waar vooral tuinkabouters met een kas, of in de winter een vensterb

Witte vliegen zijn, hoe kan het ook anders, wit van kleur

groze hoeveelheden sap uit planten. De suiker die overbl

wordt weer afgescheiden en raakt vaak beschimmeld: de

er veel vliegen zijn, zal de plant vervormd raken of sterv

virusziekten met zich mee.

Voorkom een plaag door alle ongewenst planten in de kas

moerplant voor de vlieg. Hang ook vliegenvallen op, van d

de vliegen dan weg voordat ze eieren leggen. Als bestrij

zeepoplossing gebruiken. Hierdoor zullen de vliegen stikk

Er zijn ook parasitaire wespjes in de handel (via internet), de

Encarsia formosa. De larven daarvan eten de witte vliegen. Ze zitten

op een kartonnen kaartje, dat je in de kas kan ophangen. Zorg dan

dat de deur en ramen dicht blijven! Heb wel geduld, het duurt wel

even voor de plaag bedwongen is.

Leden van de koolfamilie zijn vatbaar voor hun eigen soort witte

vlieg, die veel winterharder is dan de soort die je in kassen

tegenkomt. Deze zijn wat lastiger te bestrijden. Het beste kun je

Pyrethrum gebruiken.

36 manieren om slak

17. Vul een kommetj
dat in de border

meer uit.
18. Stuur ze met kof

met sterke koff

19. Lok ze met hun l
met de bolle kan

slakken die zich
20. Bouw een slakken

hol de helften ui

punt 19.
21. Veeg ze onder he

vloerbedekking o

nat en leg ze in d
Meer zien?
 Bladluis bestrijden

 Bladluis vs lieveheersbeestje

 Handig hulpmiddel tegen bladluis
 Mieren melken bladluis
ank, last van hebben.

 De poep van de bladluis
en hooguit 2 mm. lang. Ze zuigen

ijft als ze daarmee klaar zijn,

zogenaamde roetdauw. Wanneer

en. Sommige witte vliegen dragen

weg te wieden, die dienen vaak als

ie kleverige gele. Hopelijk vang je

dingsmiddel kun je een groene

en. Sproei regelmatig.

ken te bestrijden (lok ze in de val)

e met bier (ze lusten alle merken!) en graaf
. Slakken snoepen ervan maar kunnen er niet

fiepauze. Werkt hetzelfde als 17. maar dan

ie. Of cola, naar het schijnt……

ievelingsmaaltje. Leg sla- of koolbladeren
t naar boven en verwijder iedere ochtend de

daar verzameld hebben.
speelhuis. Snijd een grapefruit in tweeën,

t en maak in beide helften een gaatje. Zie

t tapijt. Heb je nog een stukje oude

ver? Knip het in kleinere stukjes, maak deze

e tuin. Zie punt 19.

http://www.youtube.com/watch?v=9iqvDFvF47c
http://www.youtube.com/watch?v=pycFnMktke4
http://www.youtube.com/watch?v=m7VW0vft_EI
http://www.youtube.com/watch?v=xi61LnI5uVI
http://www.youtube.com/watch?v=4OHL6r2XRos
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Bestrijd ongedierte met ongedierte!
De veiligste en meest natuurlijke manier om plagen onder controle te krijgen, is door hun natuurlijke vijanden in te

zetten. Vooral voor de moestuinier is dat heel belangrijk, zeker degenen die de luxe van een eigen kas hebben. Hieronder een

paar voorbeelden:

Sluipwesp en roofkever versus de witte vlieg

Zoals je eerder kon lezen, kan deze behoorlijk wat schade aanbrengen. Vooral aan

gewassen die onder dak worden gekweekt, zoals tomen maar ook paprika's aubergines

en komkommers.

Er zijn twee soorten roofdiertjes beschikbaar waarmee de witte vlieg onder controle

kan worden gebracht. Ze dragen de fraaie namen Encarsia en Delphastus.

Encarsia is een kleine, parasitaire wesp die niet groter wordt da

poppen van de witte vlieg. De beestjes leven maar twee weken m

eieren. Als je de vliegenpoppen zwart ziet worden, heeft de wes

duurt 28 dagen, tenminste zolang de temperatuur boven de 20 C

Delphastus is een lid van de lieveheersbeestjes familie en zowel

met de eieren en larven van de witte vlieg. Zo'n 150 eitjes per d

blijven tot 2 maanden leven en leggen zo'n 180 eieren. Bij 28 Cel

Roofmijt versus de rode mijt

Vrijwel alle planten in een kas kunnen last krijgen van rode mijt, en doen dat dus ook. Ee

flinke plaag betekent het einde van je planten dus het is belangrijk op tijd met de

bestrijding ervan te beginnen.

De beste belager voor rode mijt is de Phytoseiulus persimillis, wat ook een mijt is, maar

dan van de carnivore soort. Hij is net even groter dan de rode mijt en ook rood van kleur

Hij is echte veel sneller. In warme condities (+18 Celsius, nooit kouder dan 10 Celsius)

plant Phytoseiulus zich tweemaal zo snel voort als de rode mijt. Met een beetje geluk be

je binnen drie weken van de plaag af.

Nematoden versus de slak

Dit is één van de weinige biologische bestrijdingsmiddelen die ook buiten kan worden geb

genaamd Phasmarhabditis, een parastische nematode die zo klein is dat je hem nauwelijk

de bodem voor, maar niet genoeg om een plaag te bestrijden. De grond mag niet te veel

anders komt de nematode niet vooruit. De beste tijd om dit te doen is tussen april en ok

onder de 5 Celsius zakken.

Nog een paar plaagbeestjes en hun belagers, die je als biologisch bestrijdings-

middel kunt kopen:

 wolluis -> Cryptolaemus of Leptomastix

 bladluis -> Aphidus

 trips -> amblyseius

 taxuskever -> Steinernema kraussei

 emelten -> Steinernema feltiae

Tips

 Controleer voor aankoop of het gebruik voor binnen of voor buiten is

 Let op de aangeraden temperaturen

 Je kunt de bestrijders pas inzetten als de plaag daadwerkelijk aanwezig is. Preventie

 Gebruik geen pesticidend
n 1 mm. Ze legt haar eieren in de

aar leggen in die tijd minstens 60

p haar werk gedaan. De hele cyclus

elsius blijft.

volwassenen als larven boeden zich

ag, dus tel uit je winst. De vroutjes

sius zijn ze binnen 21 dagen volwassen.

n

.

n

ruik

s kun

uitdr

tobe

f luk
t. Het gebruikt een roofinsect

t zien. Hij komt ook van nature in

ogen als je dit middel toepast,

r. De grondtemperatuur mag niet
t dus niet!
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Kleine superhelden
Wormen maken van GFT-afval een rijk, kruimelig en voor de tuinkabouter ideaal materiaal. Hieronder lees je hoe wormen van

afval compost maken. Of is het wormpost?

Wormen zijn het ideale huisdier! Het kost niets om ze te voeden, ze lopen niet weg en bijten de

postbode niet in de kuiten (voorzover ik weet). Daarnaast zijn ze ook extreem nuttig. Een doos

vol naast de achterdeur zal je keukenafwal veranderen in plantenvoeding en de beste potgrond

ooit. Zo'n bak wordt ook wel "wormery" genoemd.

Wormpost is zo goed omdat het water vasthoudt als gevolg van zijn fijne textuur. Ook verrijken

de wormen tijdens het verteren het organisch materiaal met een soort watervasthoudende stof.

Daarnaast bevat het stikstof, fosfaat, kalium, spoorelementen en miljarden goede micro-

organismen. Hongerige planten als tomaten, pompoenen en meloenen zijn er dan ook dol op.

Wormeries kun je in allerlei vormen kopen. Maar zelf maken

basische maak je zelf door een houten bak van 60 x 120 cm.

geen bodem in. Dek wel de bodem en de zijkanten af met een

je wormen de benen. Soort van..... Doe de wormen op de bode

erbovenop. Dek dit ook weer af met een juten lap. De worme

kopen.

Ook kun je een aantal plastic kratten op elkaar te stapelen n

bodem hebt geboord. Wanneer de wormen zich door al het m

(= onderste) krat hebben geknaagd, zullen ze zich door de g

hogergelegen, nieuwer krat wurmen.

Er zijn ook creatieveren manieren. Gebruik eens een oude ba

Niet alle wormen zijn gesteld op de condities zoals in een composthoop. Je kunt er in ieder geval niet

voor gebruiken. Geschikte soorten zijn de tijgerworm (Eisenia fetida) en rode wormen (Lumbricus rub

bij de viswinkel kopen (als levend aas). Ook leveranciers van wormeries hebben ze vaak.

Haal het meeste uit je wormen door ze de beste omstandigheden te geven:

 Locatie is belangrijk. Op een beschutte, warme plek en niet in de directe zon. De beste temperatu

graden C. Bescherm in de winter door middel van dekens of zet ze in de garage of iets dergelijks.

 Wat kun je erin kwijt: Een worm eet zijn eigen lichaamsgewicht. Iedere dag! Ze

kunnen dus heel wat aan. Geef ze groente-en fruitafval, maar vermijd citrusvuchten en

ui-achtigen. Natgemaakt, verscheurd krantenpapier gaat erin als koek. Er bestaat ook

speciaal wormenvoer. Wanneer je te veel voer geeft, gaat de compost schimmelen. Dat

is op zich niet schadelijk, maar het is wel beter de toevoer wat minder te maken.

 Voel af en toe of het mengsel nat genoeg is. Wanneer de compost aan elkaar blijft

hangen, is het goed.

 Fruitvliegen nemen vaak hun intrek bij de wormen. Dit kun je vermijden door iedere

veertien dagen wat kalk toe te voegen.

(Her)ken je onkruid
Met onkruid worden planten bedoeld die zich in je tuin gevestigd hebben terwijl ze daar niet (meer)

wilde planten zijn, maar in mijn tuin reken ik bijvoorbeeld ook de aardpeer, Campanula en brunel tot d

ik nog niet beter wist, voor enthousiasme geplant, nu met geen mogelijkheid weg te krijgen.

Tijdig bestrijden is dan ook een goede zaak. Tijdig wil ze

of de wel gewenste planten verstikken. Doe dit wel op ee

manier, bijvoorbeeld door wieden (wel met wortel en tak

wortel die je laat zitten worden vaak weer nieuwe plante

branden.

Onkruidbestrijdingsmiddelen zijn niet goed voor het mill

producten die claimen onschadelijk te zijn! Dit zijn de me

meest gehate) soorten:
 Onkruid van zaailingen onderscheiden
kan ook. De meest

te timmeren. Er hoeft

juten lap, anders nemen

m en stapel je gft-afval

n kun je via internet

adat je eerst gaten in de

ateriaal in het oudste

aten naar een

dkuip! Wel goed afdekken!

de wormen uit je tuin

ellus). Soms kun je deze

ur is tussen de 12 en 23
welkom zijn. Dat kunnen

eze categorie. Ooit, toen

ggen vóór ze zaad zetten

n millieuvriendelijke

uittrekken, stukjes

n) of door ze af te

ieu in je tuin, óók niet de

est voorkomende (en dus
Meer zien?

 Onkruid verwijderen, deel 1

 Onkruid verwijderen, deel 2

 Onkruid verwijderen, deel 3

 Onkruid verwijderen tussen tegels
 Schoffelen

 Natuur in mijn tuin - onkruid
 Onkruidbrander

 Zonder is gezonder

 Een andere kijk op onkruid

http://www.youtube.com/watch?v=QNSkPxdbBmY
http://www.youtube.com/watch?v=m8vvWBTFhdw
http://www.youtube.com/watch?v=oAcVrQIII2c
http://www.youtube.com/watch?v=cruvRts6zzw
http://www.youtube.com/watch?v=psLxdgzRbDM
http://www.youtube.com/watch?v=JI87ttbTLjs
http://www.youtube.com/watch?v=ilqU8RqAleU
http://www.youtube.com/watch?v=PZ-XqbVLIck
http://www.youtube.com/watch?v=6QyHDZSt8LQ
http://www.wezooz.be/video-tuin/onkruid-zaailingen
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Brandnetel Hondsdraf Kleefkruid Kweekgras

Kruipende boterbloem Wegdistel Melkdistel Vogelmuur

Straatgras Akkerwinde Braam

Zevenblad Paardenbloem Akkerkers Knopkruid
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Driedelig tandzaad Akkerdistel Fluitekruid Bijvoet

Hanepoot Herderstasje Herik

Parapluutjesmos Melganzevoet Raket

Herderstasje Kleine veldkers Perzikkruid Heermoes
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De goede kant van onkruid
Veel rupsen zijn erg kieskeurig. De meeste vlinders leggen hun eitjes dan ook op

planten die later door de rups gegeten zullen worden: de waardplant van de

vlinder. Meestal zijn dit wilde plantensoorten (die we helaas als onkruid

beschouwen), maar ook sommige gecultiveerde planten worden als waardplant

gebruikt. Iedere soort heeft zo zijn eigen voorkeur.

Rupsen van de kleine vos, dagpauwoog, landkaartje en atalanta leven bijvoorbeeld

uitsluitend van grote brandnetel. De rupsen van het groot koolwitje en het klein

koolwitje leven van koolplanten. Het boomblauwtje heeft weer een andere smaak:

de rupsen houden van klimop, heide en hulst. Andere rupsen leven van grassen, weer andere van allerlei kruidachtige planten of

van bladeren van bomen en struiken.

Sommige rupsen eten uitsluitend van één soort waardplant; deze rupsen

worden monofaag genoemd (mono = één). Andere rupsen eten alleen planten

uit één familie, zoals de rupsen van de kleine vuurvlinder, die verschillende

soorten zuring eten; deze rupsen worden oligofaag genoemd. Ook zijn er

rupsen die niet kieskeurig zijn: de rupsen van het bruin zandoogje eten

bijvoorbeeld vrijwel alle soorten grassen; dit zijn polyfage (poly = veel)

rupsen.

Beetje ziek……..
Soms voelt een plant zich even niet zo lekker. Naar de oorzaak hiervan is het soms even zoeken.

Naast nuttige schimmels bestaan er ook soorten die schadelijk zijn voor planten. Bacterie- en

virusinfecties komen minder vaak voor maar zijn wel zeer besmettelijk en vaak ook dodelijk.

Voedselgebrekaandoeningen worden veroorzaakt door een tekort aan een bepaald voedings-

element. Ook de bomen in je tuin kunnen te maken krijgen met infecties, welke zeer gevaarlijk

voor ze kunnen zijn.

Honger

Ook planten hebben een gezond dieet nodig. Voeding voor planten bestaat uit zes hoofd-

elementen: stikstof, fosfor, kalium, magnesium, calcium en zwavel. Ieder element heeft een eigen

taak. Een tekort toont de plant in de vorm van een "gebreksverschijnsel":

 stikstof (N): stimuleert de ontwikkeling van blad en tijwegen. N-tekort is herkenbaar aan een

egaal gele bladverkleuring.

 fosfor (P): belangrijk voor de groei van het wortelgestel. P-tekort is te herkennen aan rode tot

 kalium (K): bevordert de bloei, de vorming van vruchten en het "afharden" van scheuten. K-teko

gekleurde plekken op het blad, beginnend aan de bladrand.

 magnesium (Mg): onmisbaar bij het aanmaken van bladgroen. Mg-tekort is herkenbaar aan gekle

groene nerven.

 calcium (Ca): belangrijk als structuurverbeteraa

bodemleven zodat de plant gemakkelijker voedin

tekort komt nauwelijks voor

 zwavel (S): speelt onder meer een rol in de wate

nauwelijks voor.

Ook sporenelementen zijn belangrijk als extra aanv

verhogen. Dit zijn:

 ijzer (Fe)

 mangaan (Mn)

 zink (Zn)

 boor (B)

 molybdeen (Mo)

 koper (Cu)

dagvlinders, gesorteerd op plant
paarse bladverkleuring.

rt is herkenbaar aan

urde plekken in het blad en

r. Het activeert het
Lijst met waardplanten van de

Nederlandse dagvlinders
Waardplanten vormen als rupsenvoedsel een

onmisbare schakel voor de ontwikkeling van
ei tot vlinder. Hieronder vind je links naar

een Excel tabel van de Nederlandse

Vlinderstichting. Je kunt deze zelf sorteren
of groeperen.

 Overzicht van alle waardplanten van
dagvlinders, gesorteerd op vlinder

 Overzicht van alle waardplanten van
gsstoffen opneemt. Ca-

rhuishouding. S-tekort komt

ulling om de weerstand te

http://www.vlindernet.nl/doc/Waardplanten_dagvlinders.xls
http://www.vlindernet.nl/doc/Waardplanten_dagvlinders.xls
http://www.vlindernet.nl/doc/Waardplanten_dagvlinders.xls
http://www.vlindernet.nl/doc/waardplantendagvlindersopplant.xls
http://www.vlindernet.nl/doc/waardplantendagvlindersopplant.xls
http://www.vlindernet.nl/doc/waardplantendagvlindersopplant.xls


17

Wanneer planten in je tuin gebreksverschijnselen vertonen, kun je ze bijvoeden met behulp van meststoffen die (extra veel)

van de ontbrekende stof bevatten. Op de verpakking van de verschillende soorten mest in het tuincentrum kun je precies zien

welke stoffen deze bevat en in welke hoeveelheid.

Virussen in planten

Planten worden belaagd door tal van virussen. Meestal uiten die zich in de vorm van

strepen en misvorming van de bladeren. Ook bloemen kunnen er door worden

aangetast. Een voorbeeld hiervan zijn de gevlamde tulpen.

Virussen worden vooral verspreid door sapzuigende insecten, zoals bladluizen. Maar

ook door ons eigen handelen, zoals door niet schoongemaakte snoeischaren.

Virussen zijn niet te behandelen. Aangetaste planten moeten worden vernietigd en

mogen niet op de composthoop. Zaden geoogst van zieke planten mogen niet worden

gebruikt.

In de moestuin duikt vooral het mozaiekvirus nogal eens op. Planten die hiermee zijn

besmet groeien slecht en hebben vaak gele vlekken op de bladeren. Ze sterven

eerder af dan gezonde planten, vaak voor er geoogst kan worden.

Bacteriële infecties

Er zijn verschillende bacteriële infecties waarvan met nam

De naam bacterievuur wijst al op het karakteristieke van d

verkleuren, verdorren en verschrompelen van bloemen, bla

planten (meestal heesters of bomen) in korte tijd volledig

besmettelijkheid en de ernstige gevolgen voor de aangetas

gevaar voor met name de fruitteelt.

Wanneer de omstandigheden voor de bacterie

gunstig zijn, kan een uitbraak snel tot een

epidemie leiden. Dergelijke omstandigheden

zijn: temperaturen tussen de 18 en 30 graden

celsius, een relatief hoge luchtvochtigheid

(met andere woorden warm en broeierig weer),

storm en hagelbuien in de zomer, de

aanwezigheid van bloesems en jonge, sappige

scheuten.

Wat zijn de symptomen?

 Algemeen: kenmerkend is dat de verdroogde bloesems, bladeren en vruchtjes niet afva

plant kunnen blijven zitten. De ziekte verspreidt zich dikwijls snel door de boom of str

onder een aantasting wordt een roodbruin gevlamde verkleuring zichtbaar, die later doo

vochtig.

 In de winter: verschrompelde jonge vruchtjes of bloemtrossen en verdroogde bladeren

Kankerplekken op stam en dikkere takken. Bast plaatselijk paarszwart verkleurd. Op de

overwinteringskankers zichtbaar.

 In het voorjaar: kankerplekken vochtig, soms met bacterieslijm, aan de randen. Slijm e

oranje en later geelbruin verkleurend. Verwelkende, verschrompelde en verdorde of ve

blijft zitten. Jonge vruchtjes verkleuren zwart en drogen in.

 In de zomer en herfst: verwelkende of reeds verwelkte bloesem bij laatbloeiende

struiken. Verwelkende of verdroogde scheuten, veelal met vaantjes aan de top.

Verwelkende, later verdroogde bladeren, vaalgroen en later bruin tot zwart wordend;

eerst aan de vruchtspoortjes en de scheuten, later aan de takken. De top van de zieke

twijg krult naar binnen en verdort. Soms druppels wit tot geelwit bacterieslijm aan de

bladsteeltjes en scheutjes. Deze kunnen door regen uitvloeien en na opdrogen op

bladsteeltjes en scheuten achterblijven als een zilverachtige film. Ziek twijgweefsel is

waterachtig en voelt kleverig aan. Bij aansnijden van de grotere takken wordt een rood

bast zichtbaar. In de herfst is het zieke schorsweefsel van de grote takken en de stam

verkleurd.

katte
e bacterievuur erg bedreigend is.

e ziekte. Dit is het bruinzwart

deren en hout. Het kan de getroffen

te gronde richten. Door de

te plant vormt deze ziekte een
36 manieren om slakken te bestrijden (verleid ze):

22. Strooi havermout tussen de planten. Slakken
eten hiervan en drogen dan uit.

23. Slakken zijn dol op kattenvoer. Zet een bakje in

de tuin en ze komen erop af. Evenals alle egels in
de buurt die, meer nog dan op kattenvoer, dol

zijn op slakken. Werkt natuurlijk alleen als je
wél veel egels maar vooral weinig loslopende
llen maar tot in de winter aan de

uik. Bij het aansnijden van de bast

r verrotting bruin wordt en veelal

die aan de takken blijven hangen.

grotere takken en stam zijn de

erst melkachtig wit maar al snel

rdroogde bloesem die aan scheuten

brui

ro

n in de buurt hebt.
Meer zien?

 Samenstelling van meststoffen
 Plant health and disease trouble

shooting guide

 Pests & diseases
 Bacterievuur

 Meeldauw bestrijden en voorkomen
ne gevlamde verkleuring van de

odbruin tot donkerpaars

 Het rijk van bacteriën en schimmels

http://www.youtube.com/watch?v=WxrOCI1xi-E
http://www.youtube.com/watch?v=Webb1cjen6s
http://www.youtube.com/watch?v=Webb1cjen6s
http://www.youtube.com/watch?v=PK7G9GP0dmY
http://www.youtube.com/watch?v=rA86dPX9TV8
http://www.youtube.com/watch?v=mnWXP8UH9gw
http://www.youtube.com/watch?v=ovNtQwfg8vM
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Hoe kun je bacterievuur voorkomen? De verspreiding gebeurt voornamelijk tijdens door insecten, die afkomen op het zoete

slijm. De insecten vliegen van bloem tot bloem en van boom tot boom. Belangrijk om te weten is dat de bacterie een

ingangspoort nodig heeft. Snoeiwonden en vooral bloesems zijn zeer geschikt om besmet te worden. Snoeiwonden en andere

beschadigingen worden afgedekt met een koperhoudende pasta. Controleer bomen en struiken regelmatig, zeker als de ziekte

in de buurt is vastgesteld.

Deze ziekte moet je met alle beschikbare middelen te lijf gaan. Daarom moeten ziektehaarden worden opgeruimd door de

zieke plantendelen weg te snoeien of de plant in zijn geheel te verwijderen. Zieke delen dienen tot minstens 30 centimer, maar

liever nog 50, onder de zichtbare aantasting worden weggesneden. Snoeiwonden dek je af met een koperhoudende pasta (ook

na normale snoeibeurten). Het snoeigereedschap moet worden ontsmet met bijvoorbeeld spiritus. Het snoeimateriaal moet

worden vernietigd en mag beslist niet op de composthoop. Genezing van de ziekte met chemische middelen is niet mogelijk.

Schimmelziektes

Als het weer koeler en natter wordt, vallen veel (nuts)planten

ten prooi aan schimmelziekten. De ene plant wordt sneller

aangetast door schimmels dan de andere. Onder andere

rozen, flox, monarda en druiven zijn er gevoelig voor.

Het meest kernmerkende van dit soort aantasting is een

donzig, grijs laagje op de aangetaste gebieden. Als je erop

blaast, vliegen miljoenen sporen de lucht in. Het weefsel onder

de schimmel verkleurt (meestal bruin of grijzig) en wordt

soms zompig. Als het op een stengel zit, en vooral helemaal

rondom, zal het gedeelte van de plant erboven afsterven.

Wanneer het bladeren betreft, zullen deze vlekken gaan

vertonen. In een enkel geval ontstaan er zwarte vergroeiïngen,

waarin de sporen overwinteren.
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Je zou haast kunnen zeggen dat iedere plant zijn eigen, persoonlijke schimmel kent. Er zijn ook meer "algemene" soorten, die

zowat ieder bovengronds deel van iedere plant kunnen aantasten.

Planten die dicht op elkaar staan en daardoor weinig luchtcirculatie kennen, zijn het meest kwetsbaar, zeker als het vochtig is.

Ook in kassen kan de ziekte razendsnel om zich heenslaan.

Uit het bovenstaande kun je het eigenlijk al afleiden: zorg dat planten lucht krijgen en zorg dat het niet te nat wordt. Ruim

dood plantenmateriaal op en verwijder afgevallen bladen. Haal uitgebloeide bloemen weg. Aangetaste plantdelen moeten

onmiddellijk worden verwijderd en in de afvalbak gegooid. Je kunt overwegen eerst een plastic zak over de zieke plantdelen te

doen voor je ze afknipt. Zo kunnen de sporen zich niet verspreiden. En verder: hoe gezonder de plant, hoe minder kwetsbaar

hij is! Meest voorkomende soorten zijn:

Gomziekte

De oorzaak van deze ziekte is een onevenwichtige groei, bijvoorbeeld door te veel

bemesting, te veel snoei of uitputtende vruchtdracht. Snoei sterk gommende

takken tot 10 cm. onder de gomplek weg.

Krulziekte

Krulziekte komt vooral voor op pruimen-, nectarine-, perzik- en amandelbomen. Hierbij is het

van belang een zo min mogelijk gevoelig ras uit te zoeken. Door (vanaf het stadium dat de

knoppen beginnen te schuiven tot circa drie weken voor de bloei) twee tot drie maal met

zwavel te spuiten, is de ziekte te vermijden.

Botrytis fabae

Op de bladeren van met name peulvruchten doen zich bruine plekjes voor en op de vruchten en

stengels zitten gelijkkleurige strepen. De oogst zal hierdoor beïnvloed worden en in ernstige gevallen

sterft de plant af. Vochtige, bedompte omstandigheden bevorderen deze ziekte, dus probeer die te

vermijden. Zet de planten niet te dicht op elkaar en geef alleen aan de voet water. Geef niet te veel

mest.

Hagelschotziekte

Hierbij vallen allemaal gaatjes in de bladeren. Door een goede bodem- en bemestingstoestand kan

deze ziekte verdwijnen.

Tulpenvuur

Het blad van de tulp komt niet of beschadigd boven de grond, voorzien van grijsbruine vlekken.

Als de knoppen al open gaan, zijn ze zeer misvormd. De geïnfecteerde delen van de plant

worden later bedekt met donzige grijze schimmel. De infectie wordt bevorderd door nat weer

en te dicht op elkaar planten. Het kan jaren in de grond blijven zitten. Haal zieke tulpen

meteen weg, samen met de grond eromheen. Gooi dit materiaal in de vuilnisbak, niet op de

composthoop. Wanneer je de bollen uit de grond haalt, controleer dan of ze goed gezond

zijn. Het schijnt ook te helpen als je de tulpen al vóór november plant. Plant tulpen nooit twee

jaar op dezelfde plek. Is een plek eenmaal geïnfecteerd, dan kun je daar de eerste drie jaar

geen tulpen meer planten.
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Vruchtboomkanker

Dit is een wondparasiet. De schimmel groeit via wonden de houtige delen van de boom binnen. Vooral in

het najaar verspreid zij zich. Snoei daarom niet tijdens nat weer. Zit de kanker eenmaal in een boom,

dan is uitsnijden of -knippen het beste. Smeer de wond dan in met een wondafdekmiddel.

Grauwe schimmel

Een pluizige, grijze schimmel verschijnt en laat bij aanraking miljoenen sporen vrij.

Grauwe schimmel wordt vaak gevonden op verkleurde gedeelten van de plant, zoals op

verwelkte bladeren en bloemen of op beschadigde gedeeltes van de stengel. De laatste

worden dan bruinzwart en worden zacht. Ook houtachtig materiaal kan worden

aangetast. Helaas is de schimmel dan moeilijker te zien. Het regelmatig weghalen van

verdorde en verlepte bloemen en bladeren en het regelmatig oogsten van vruchten

voorkomt de schimmel. Mocht deze toch verschijnen, haal het aangetaste materiaal dan

snel weg en gooi het in de vuilnisbak.

Knolvoet

Alle koolsoorten zijn helaas vatbaar voor knolvoet. Door deze schimmelziekte ontstaan er

knolachtige verdikkingen aan de wortels van koolplanten, met als gevolg dat ze zich niet goed

kunnen ontwikkelen. Is de plant eenmaal aangetast, dan is er geen bestrijding mogelijk. Daarom is

het zaak knolvoet te voorkomen. Als de jonge planten in potten met verse potgrond, waaraan wat

kalk is toegevoegd, worden opgekweekt, geef je ze een goede start. Hebben de planten zich flink

ontwikkeld, dan kunnen ze in bodemloze potten (met verse potgrond) worden gezet, die je

vervolgens in de tuin ingraaft.

Loodglans

Dit is een zeer besmettelijke ziekte. De beste remedie is het zo snel mogelijk wegsnoeien

van aangetaste takken en de boom daarna extra mest te geven. Het snoeimateriaal moet

worden vernietigd en mag niet op de composthoop.

Echte Meeldauw

Lijken de planten met meel bepoederd, dan zijn ze waarschijnlijk aangetast door echte

meeldauw. De schimmel dringt niet in het blad, maar remt de groei omdat er minder licht op

valt. Meeldauw kun je grotendeels voorkomen door soorten of cultuurvormen te kopen die

minder bevattelijk zijn voor de ziekte. Vraag daarnaar bij de kweker. Zorg er bovendien voor

dat de planten krachtig groeien en zet ze op een geschikte plaats in voedzame grond en geef

bij langdurige droogte water. Probeer het blad daarbij droog te houden.

Monillarot

Zien de vruchten aan je appelboom er zo uit? Pluk ze dan en voer ze af (niet op de composthoop!).

Pluk ook de kleine, verdrogende appeltjes en knip al het aangetaste hout weg. Dan kan de schimmel

zich niet verspreiden. Dat wil zeggen, als je de snoeischaar desinfecteert met spiritus.
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Schurft

Schurft is vooral bij appels en peren een groot probleem voor degene die niet elke week een

bestrijdingsmiddel wil gebruiken. Het bladoppervlak moet enige tijd nat zijn om infectie te

veroorzaken, dat wil zeggen om een spore de kans te geven de plant in te groeien. Niet te dicht

op elkaar planten en open snoeien zal leiden tot snellere opdrogen van het blad. Dit is niet

afdoende: koop daarom een ras dat goed tegen schurft bestand is.

Sterroetdauw

Op het blad verschijnen purperzwarte, vrij grote vlekken die niet scherp begrensd zijn en het

blad valt voortijdig af. Op de stengels kunnen ook vlekken onstaan, meestal niet groter dan 1à 2

mm. Ruim afgevallen blad op en snoei stengels met vlekjes weg tijdens de reguliere snoeibeurt.

Spuit na de snoei met een fungicide op milieuvriendelijke basis. Je kunt dit ook preventief

spuiten, zo om de twee weken.

Roest

De oranje vlekken in het blad van een plant duiden op de ziekte Roest. Het is geen

ernstige ziekte, maar het is geen prettig gezicht. Pluk direct de eerste blaadjes met

roest en voer ze af. Zo voorkom je dat het zich verder verspreid.

Onechte meeldauw

Bovenop vertoont het blad geelwitte, later meer bruingele vlekken. Onderop zit een

vuilwitte, viltige aanslag. Vooral druivenplanten kunnen hier behoorlijk last van hebben.

Je kunt dit preventief bestrijden door te spuiten met een middel op basis van

kopersulfide of dithiocarbamaten. Heel belangrijk is om het weerbericht goed in de gaten

te houden. Valse meeldauw is dol op vochtige periodes. Bespuiten doe je dan voordat er

een vochtige periode aankomt.

Geplaagde bomen
Tussen het zomers groen valt het ineens op: bomen met geel, aangevreten blad of, nog erger, bruin of zelfs helemaal geen

blad! Wat nu?

Kastanjeziekte

Het lijkt erop dat iedere kastanje (het geslacht Aesculus, niet verwarren met de tamme

kastanje) slachtoffer kan worden van de massaal uitgebroken kastanjeziekte, ofwel

bloedingsziekte. Op dit moment wordt de ziekte volop onderzocht. De sympomen zijn: donkere

plekken op de stam waar stroperige vloeistof uit druppeld, die donkere strepen achterlaat.

Uiteindelijk laat de bast los. De veroorzaker is vermoedelijk een combinatie van een

ziekteverwekkende bacterie en bepaalde groeiomstandigheden. Het is onduidelijk hoe de ziekte

wordt verspreid. Deze fatale ziekte is nog niet effectief te bestrijden. De ziekte sluipt

onverstoorbaar voort. De enige remedie is voorlopig geen kastanjes aanplanten. Laat aangetaste

bomen staan en snoei ze niet. Neem altijd contact op met je gemeente.
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Bacterievuur

Zeer schadelijke bacterie-infectie. Zie onder “Beetje ziek……”

Iepenziekte

Deze dodelijke ziekte is nu redelijk goed onder controle en omdat

er alleen nog resistente rassen worden aangeplant. De symptomen

zijn: het blad van een zieke iep verkleurt in de zomer van geel naar

bruin en valt af. Het begint met één tak en binnen enkele weken is

de hele boom kaal. Kenmerkend zijn ook de "vaantjes"; kale takken

met aan het uiteinde enkele dorre blaadjes. De ziekte wordt

veroorzaakt door een schimmel die zich via de houtvaten door de

boom verspreidt en de sapstroom aantast. De boom sterft af. De

schimmel verspreidt zich zowel ondergronds, via het wortelgestel

dat in contact komt met andere iepen als bovengronds, via een

kevertje dat van boom naar boom vliegt. Deze iepespintkever legt

haar eieren onder de bast van zwakke iepen. Tijdens het wegvreten

van de bast brengt de geïnfecteerde kever de schimmel over. Ook

dood hout met schors (haardhout!) is een broedplaats voor

iepespintkevers en kan een bron van infectie zijn. Zieke bomen

moeten binnen enkele weken worden gekapt en vernietigd. Zieke

bomen moeten worden gemeld bij je gemeente. Uit voorzorg zijn

gezonde bomen jaarlijks in te enten.

Eikenprocessierups

In zomerse nachten trekken de rupsen over de stam en takken van eiken op

zoek naar sappig blad. Overdag schuilen ze in hun nesten. Bomen worden geheel

kaalgevreten en verzwakken. De brandharen van de rups verspreiden zich door

de wind en veroorzaken jeuk, geïrriteerde slijmvliezen en ogen. Let op: vermijd

contact met de eikenprocessierups, draag bedekte kleding, spoel met water of

gebruik een huidzalf op basis van menthol. Ga bij ernstige klachten naar de

huisarts. De eikenprocessirups kun je niet zelf bestrijden, daarvoor is een

gespecialiseerd bedrijf nodig, die ze "opstofzuigt". Neem hiervoor contact op

met de GGD in je woonplaats.

Kastanjemineermot

Het blad van de kastanje ziet er in de zomer al bruin uit. De door de mineermot

verzwakte bomen zijn waarschijnlijk vatbaarder voor de gevreese bloedingsziekte.

De Bomenstichting adviseert om afgevallen bladeren te verwijderen en te begraven

of te verbranden. De aantasting zal hierdoor niet verdwijnen, maar volgend jaar wel

veel minder hevig zijn.



23

Watermerkziekte

Deze komt alleen voor bij wilgen. Het jonge blad verkleurt rood en stert af. Aangetaste

takken scheiden besmettelijk sap af. De verantwoordelijke bacterie dringt binnen via

wonden en worden overgebracht door vogels en insecten. Verwijder de aangetaste delen

en snoei (knot) preventief om de drie tot vijf jaar.

Het zijn niet allemaal slechteriken!
Je zou bijna geen schop meer in de grond durven steken als je wist wat er allemaal krioelt onder je voeten. Al spittend

verstoor je het samenspel van allerleid bodemorganismen. Bacteriën zeten humus om in voedsel voor planten, gravende

diertjes maken de grond luchtig en schimmeldraden groeien als een web tussen de bodemdeeltjes en plantenwortels. Nuttige

bodemschimmels worden ook wel mycorrhizaschimmels genoemd. Deze kunnen tegenwoordig ook in laboratoria worden

gekweekt. En ze zijn zelfs voor de particulier te koop: in korrelvorm in zakjes (via internet). Ze worden ook steeds meer aan

tuinproducten toegevoegd, zoals potgrond en graszaad.

Wat zijn dat eigenlijk: mycorrhiza?

Je kunt deze het beste omschrijven als een samenwerking tussen schimmels en

plantenwortels. Planten hebben bladgroen, waarmee ze suikers kunnen produceren. Schimmels

kunnen dat niet. Mycorrhizaschimmels groeien de wortels van planten binnen en tappen daar

suikers af. Dat lijkt op parasiteren, maar de schimmels geven er heel wat voor terug, zodat

ook de plant voordeel van de samenwerking heeft. De schimmeldraden dringen diep in de grond

door en halen daar voedingsstoffen op die de plant zelf nooit zou kunnen bereiken en opnemen.

Planten met mycorrhizaschimmels aan de wortels groeien dan ook beter dan planten zonder.

De naam komt overigens uit het Grieks. Mykos betekent schimmel en rhiza staat voor wortel.

Wat heeft een "gewone" tuinkabouter aan mycorrhiza?

Het lukraak toevoegen van schimmels heeft weinig zin. In begroeide, gezonde tuingrond zijn ze m

Echter, in een grond zonder planten ontbreken ze meestal. In een "nieuwbouwtuin" kun je er dus

nieuwe aanplant kun je de droge korrels in het plantgat strooien. Je kunt de wortels ook dompele

schimmelpreparaat.

Bestaande planten kun je revit

kleine boorgaatjes zo dicht mo

brengen.

Nog een voorbeeld: wie verhui

lievelingsplanten uit de tuin m

tegen, vooral als de planten in

geschikte schimmels leven. In

dan slecht aan. Het toevoegen

verzacht het trauma. Dat wil t

dan planten in volstrekt onges

plant die van zure grond houdt

grond. Schimmels of niet.

Ook planten in pot kunnen pro
eestal voldoende aanwezig.

veel baat bij hebben. Bij

n in een vloeibaar

aliseren door de schimmels via

gelijk bij de wortels te

st, wil misschien zijn

eenemen. Dat valt nog wel eens

grond komen waarin te weinig

de nieuwe tuin slaat de plant

van de juiste wortelschimmels

rouwens niet zeggen dat je

chikte grond kunt zetten. Een

, zal het niet doen in kalkrijke

fiteren van mycorrhiza.
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Mycorrhizaschimmels en biologisch tuinieren

Uit proeven is gebleken dat de schimmels planten weerbaarder maken tegen ziektes. Ze zijn ook beter in staat aanvallen van

plaagdieren af te slaan. Hierdoor zijn minder bestrijdings- en bemestingsmiddelen nodig.

Voorkomen is altijd beter!
Je kunt nog zo je best doen om ziekten en plagen te voorkomen,

het gaat ongetwijfeld af en toe toch fout. Daarom is het

belangrijk om zeker enkele keren per week door je tuin te lopen

om naar je planten te kijken. Zodra je een aantasting

constateert, moet je zo snel mogelijk ingrijpen om uitbreiding te

voorkomen.

Het edele handwerk

Met intensief speurwerk is een groot aantal plaagbeesten weg te

vangen en schimmels op te sporen:

 Het eenvoudigste middel is het uittrekken van zieke planten

(hoewel dat wel wat erg bruut is) of het afknippen van zieke

plantendelen. Deze mogen beslist niet op de composthoop: gooi

ze in de vuilnisbak of verbrand ze.

 Rupsen worden weggevangen en elders weer uitgezet.

 Slakken kunnen worden gevangen met behulp van biervallen.

 Luizen kunnen van planten worden afgespoten, of de aangetaste

plantendelen kunnen worden verwijderd.

 Wormstekige vruchten worden geplukt of opgeraapt van de grond.

Soms zijn bestrijdingsmiddelen nodig

Wanneer de oogst of grotere delen van de siertuin verloren dreigen te gaan, zal de spuit er aan te pas moeten komen. Op zich

is dat geen enkel probleem, mits het goede middel wordt gekozen voor de betreffende aantasting en de aangegeven dosering

niet wordt overschreden.

Probeer bij de middelenkeuze zoveel mogelijk rekening te houden met het milieu. Kies

-indien mogelijk- middelen op plantaardige basis met een korte werkingsduur die

selectief werken. In het tuincentrum kun je dergelijke middelen vinden.

Plantenextracten

Veel beter nog is het om ze zelf te maken. Hier vind je een aantal recepten voor plantenextracten die je prima als

bestrijdings- of preventiemiddel kunt gebruiken:

 Brandnetelextract: Helpt tegen luizen en rupsen. Een pan of emmer vol verse

brandnetels 20-30 minuten koken in ruim water, 1 dag laten afkoelen en laten

trekken, zeven en zachte zeep toevoegen.

 Brandnetelgier: Helpt tegen luizen, rupsen, koolvlieg en wortelvlieg. Of als

bladbemesting. Emmer vullen met verse brandnetels, ruim water toevoegen en een

paar lepels bruine suiker en iets melk. 15 dagen lagen staan, zachte zeep toevoegen.

1 op 4 verdunnen, zeven en op de planten spuiten. Doe dit karweitje buiten, want het

stinkt nogal!

 Alsemextract: Helpt tegen luizen en rupsen. 100 gram alsem (gedroogd) in een liter

laten trekken, zeven, zachte zeep toevoegen. 1 op 4 verdunnen en op de planten spuit

• Heermoesthee: Helpt tegen schimmels.

(akkerpaardestaart). 30 gram droog prod

liter water, 1 dag laten trekken, zeep toe

de planten spuiten.

• Kamillegier: Helpt tegen luizen. Handvol

weken, zachte zeep toevoegen en op de p

• Rabarberbladgier: Helpt tegen koolvlieg

rabarberbladeren enkele uren in water la

stam van koolplanten gieten of op de plan

36 manieren om slakken te bestrijden (schakel Moeder
Natuur in)

24. Trommel de roofdieren op: maak je tuin extreem vogel-,
kiker- en egelvriendelijk.

25. Offer een paar van je smeerwortelplanten op. Leg deze
op een door slakken geteisterde plek en binnen no-time

zitten ze er vol mee. Gooi de planten met slak en al in de
groenbak.

26. Beetje extreem maar wel effectief, plant alleen nog

slakonvriendelijke planten als: artimisia, bloedend hartje,
korenbloemen, vergeet-met-nietjes, fuchsia’s,

hortensia’s, lavendel, oostindische kers (deze niet als je
ook veel last van bladluis hebt), pioenen, anjers, tulpen,

muurbloemen. Kun je nog best een fraaie border mee

maken. Riddersporen en hosta’s kun je beter vermijden.
27. Ga op slakkenjacht. Dit doe je bij voorkeur als het

donker is, na een regenbui. Neem een zaklamp, een
emmer en twee lepels mee (voor als je het eng vindt om

een slak aan te raken). Als je het zielig vindt om de
slakken dood te maken, rijd je naar een

natuurgebied/park in de buurt en kieper je daar de

emmer om. Let op, slakken hebben in ingebouwde radar,
dus doe dit niet te dicht bij huis.

28. Woon je op het platteland? Neem dan kippen. Die zijn dol
op slakken. Als je in de stad woont, is dit niet zo’n goed

idee…
Meer zien?

 Brandnetelgier maken
 Smeerwortel herkennen en gebruiken
water 20 minuten laten koken, 1 dag

en.

Wordt gemaakt van heermoes

uct 20 minuten laten koken in een

voegen, zeven, 1 op 4 verdunnen en op

bloemen enkele uren in water laten

lanten spuiten.

, rupsen en luizen. Handvol

ten staan. Bladeren eruit halen. Bij de

ten spuiten.

http://www.youtube.com/watch?v=8UHUaL4yP5M
http://www.youtube.com/watch?v=spbspssFpV4
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• Rabarberbladextract: Helpt tegen luizen. 1 kg. blad met 2 liter water 20 minuten laten koken, zachte zeep toevoegen,

zeven, verdunnen en op de planten sproeien.

• Uienloofgier: Gebruik tegen luizen, rupsen, slakken en meeldauw. Handvol loof enkele dagen in water laten staan, zachte

zeep toevoegen, zeven en op de planten sproeien.

• Vlierextract: Gebruik tegen luizen en rupsen. 0,5 kg blad 30 minuten koken in 1 liter water, af laten koelen, zachte zeep

toevoegen, zeven, verdunnen en op de planten spuiten.

Tuinkalender voor juli
Het is hartje zomer en de borders zijn nu op hun kleurigst. Langzamerhand bekruipt

je het vakantiegevoel. Stel je eens voor: een paar weken niet werken, misschien een

ander land bezoeken of heerlijk thuis in de hangmat lezen. Let wel op dat de

beplanting door warmte en droogte veel water nodig heeft. Na een frisse douche

kan de beplanting zich herstellen en verder bloeien.

Kraamkamer

 Neem stekken van de nieuwe scheuten van vaste planten.

 Zaai tweejarige planten.

Gazon

• Maai het gras niet te kort om felle verbranding door de zon te voorkomen. Een gras

huidige weersomstandigheden.

• Grasresten van het maaien kunnen in de borders worden gestrooid. Dit houdt de gro

voor dat onkruid weinig ruimte heeft om te groeien.

• Het is verstandig om in de vroege ochtend of in de namiddag te sproeien. Waterdru

een vergrootglas. Door de zon ontstaan er brandplekken op het gazon en op de bepla

middag meteen.

• Bemest het gras maandelijks voor een mooi gazon. Doe dit bij voorkeur wanneer er e

goed kan inwerken in de bodem.

Lees meer over het aanleggen en onderhouden van gazons

Vijver

 Je wilt meer dieren bij de vijver?

van de vijver. Kikkers en andere k

dagelijks opwarmen en zullen dus

maken graag gebruik van zo'n war

 Door de hogere watertemperatur

behoefte aan voedsel. Je mag ze

een paar regenwormen en wat voo

 Knip uitgebloeide waterlelies rege

goede.

Ook helpt dit knippen tegen de larven van de leliekever, die in deze periode de blade

bladeren bruin worden en snel afsterven.

Lees meer over het aanleggen en onderhouden van vijvers

Beplanting

• Ga 's ochtends de tuin in om verse bloemen te plukken. Knip of snij de bloemen af en

Zo geniet je echt van de zomer in je tuin.

• Luizen op de rozen? Spuit ze met een harde straal van de rozen af of trek handscho

• Meerjarigen zoals vergeet mij niet, juffertje in het groen, leeuwenbekje, stokrozen

gezaaid worden.

• Let erop dat planten met een groot blad tijdens droog weer ook genoeg water krijge

grote bladeren af en bereikt zo nauwelijks de grond.
Filmpjes:

 Bloembakken en hanging baskets vullen
 Werken met hoogte in een bloempot

 Hoe snoei ik…….
 Haag mooi taps snoeien

 Zomerstekken
 Vaste planten steunen

 Zomeronderhoud vaste planten

 Water geven en mulchen
 Draadalg voorkomen

 Waterplanten planten in een mand
hoogte van 3 tot 5 cm is prima voor de

nd vochtig en zorgt er tegelijkertijd

ppels hebben namelijk de werking van

nting en water verdampt gedurende de

en regenbui op komst is, zodat de mest

Leg dan een steen aan de zonnige kant

oudbloedige dieren moeten zich

op de steen gaan zitten. Ook vlinders

me steen.

en hebben de vissen nu ook meer

dan ook rijkelijk voeren. Geef af en toe

rgeweekte sla.

lmatig weg. Dit komt de bloei ten

ren van binnen aantasten zodat de

zet ze zo snel mogelijk in het water.

enen aan en verwijder ze met de hand.

en campanula's kunnen deze maand nog

n. Het water loopt namelijk snel van de

 Onkruid verwijderen op grindpad

http://www.youtube.com/watch?v=frG9RvY4ahA&list=PLAE7C8CD950C91943
http://www.tuinen.nl/artikel/2996/Werken+met+hoogte+in+een+bloempot/?rubriekid=233
http://www.youtube.com/watch?v=aDpcW64HhlY&list=PLdQuDY1WT616EUOfct_XCZYdWNHjxpZsd
http://www.youtube.com/watch?v=p_N6JfjCnm8
http://www.youtube.com/watch?v=wOFlh17LhkI
http://www.youtube.com/results?search_query=planten+steunen&oq=planten+steunen&gs_l=youtube.3...43665.46835.0.47755.15.13.0.1.1.0.190.980.7j5.12.0...0.0...1ac.1.11.youtube.mJTkoPERlUM
http://www.youtube.com/watch?v=g7hvEjSZxTQ
http://www.groei.nl/in-de-tuin/tuiniereninbeeld/watergevenenmulchenvideo/
http://www.youtube.com/watch?v=giglkudf988&list=PLE792A267AE1EE8FF
http://www.tuinen.nl/rubriek/233/Filmpjes+over+vaste+planten
http://www.tuinen.nl/artikel/3090/Duurzaam+tuinieren+-+weg+met+onkruid+op+het+grindpad/?rubriekid=234
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuingazon.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuinkleinevijvers.htm
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Zie ook:

Aanleggen en vernieuwen van borders

De juiste plant op de juiste plek

Planten doe je zo

Snoeien

 Nieuwe uitlopers van de druif kunnen tot het 4e blad

terugsnoeid worden. Als je grote druiven wilt, kun je ongeveer

de helft van alle trosjes verwijderen. Eén trosje per tak is

over het algemeen een goede keuze. Haal bij de resterende

trosjes de kleinste druiven weg.

 Kijk voordat je gaat snoeien even er geen vogelnesten in de

struiken of hagen zitten. Wacht, als dit het geval is, met

snoeien tot de kleine vogeltjes uitgevlogen zijn.

 Kijk voordat je gaat snoeien even er geen vogelnesten in de

struiken of hagen zitten. Wacht, als dit het geval is, met

snoeien tot de kleine vogeltjes uitgevlogen zijn.

Lees meer over snoeien

Overige

• Hang een maand aan de schuurdeur en doe al het kleine gereedschap hierin. Zo heb je het altijd bij de hand en hoef je niet

bang te zijn dat de dingen kwijtraken.

• Kinderen vinden het heerlijk om met lekker weer buiten te spelen. Om ze een handje te helpen kun

je een badje in de tuin zetten. Om kale plekken in het gras te voorkomen kun je het badje het

beste om de paar dagen verplaatsen.

• Houd op een creatieve manier de vogels op afstand van de zaaibedden en de jonge planten. Plaats

een kinderwindmolentje bij de desbetreffende beplanting en laat alles zo rustig groeien.

• Knip wat takjes tussen de in volle bloei staande lavendel om te drogen. Gedroogde

lavendelbloemetjes ruiken heerlijk. Stop ze in een linnen zakje en laat ze geuren tussen je

linnengoed.

Moestuinkalender voor juli

Zaaien

 Deze maand kun je nog zaaien: Andijvie, Kropsla, Oost-Indische kers, Palmkool, Radijzen,

Rapen, Spinazie, Tuinkers, Wortelen

 Opeenvolgende zaaisels moeten worden gedund tot ze op de juiste onderlinge afstand staan.

Kasgewassen

• Tomaten, komkommers,paprika’s, meloenen etc. hebben water

Om plagen te voorkomen is het verstandig om biologische midd

Oogsten

• Iedere dag valt er nu meer uit je moestuin

te oogsten. Het beste is om wat je

verzamelt uit je moestuin dezelfde dag

nog op te eten. Zodra groenten zijn

geoogst, beginnen ze in kwaliteit achteruit

te gaan omdat het vocht verdampt uit de

vezels.

Zie ook: Alles over de moestuin

36 manieren om slakken te bestrijden (chemische

oorlogsvoering)

29. Escargo slakkenkorrels zijn millieuvriendelijk en niet
schadelijk voor kinderen of huisdieren.

30. Mix 2 theelepers ijzersulfaat met 4 koppen water
en spuit dat over de planten (als de zon onder is).

Dit is echter niet zonder gevaar voor de planten en
je zult de slachtoffers moeten zoeken en in de

vuilnisbak gooien. Met andere woorden, dit doe je

alleen als helemaal niets anders helpt.
31. Hetzelfde geldt voor een mengsel van amoniak met

water (1-op-3). Doe dit in een plantenspuit en trek
er midden in de nacht opuit. Spuit het spul alleen op

de slak zelf. Werkt daarom beter bij naaktslakken.

32. Idem dito, maar vervang de amoniak door zout (is
wel heel pijnlijk voor de slak en heeft dus niet mijn

voorkeur).
33. Je kunt ook magnesiumzout gebruiken. Dat hoef je

niet met water te mengen maar kun je direct rond
de plant sprenkelen. Moet je wel steeds herhalen, na

iedere regenbui.

Filmpjes:
 Duurzaam groenten kweken

 Teeltplan en bemesting

 Zaaien en planten
 Bonen zetten

 Kruiden in de moestuin
 Bijzondere tomaten

 Courgettes kweken

 Sla kweken
 Slakken bestrijden

 Fruitbomen snoeien
en vloeibare voeding nodig.

elen te gebruiken.

http://www.youtube.com/results?search_query=tips+voor+de+moestuin&oq=tips+voor+de+moestuin&gs_l=youtube.3...65571.68600.0.70550.21.15.0.0.0.0.390.2599.0j3j5j3.11.0...0.0...1ac.1.11.youtube.HFvDMUqYA64
http://www.tuinen.nl/artikel/3103/Duurzaam+tuinieren+-+teeltplan+en+gebruik+van+bemesting/?rubriekid=234
http://www.youtube.com/watch?v=yEfwivVD27M&list=PLFBDD670D7A47B496
http://www.youtube.com/watch?v=YTBooQk3PTE&list=PLFBDD670D7A47B496
http://www.youtube.com/watch?v=BOmIKflp8ug&list=PLFBDD670D7A47B496
http://www.youtube.com/watch?v=Ksr_UyZxPCs&list=PLFBDD670D7A47B496
http://www.youtube.com/watch?v=heQUNtgEGMw&list=UUDVO1H8gX7wQEYW5O5IWGKw&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=GaLeundQhrc&list=UUDVO1H8gX7wQEYW5O5IWGKw&index=6
http://www.youtube.com/watch?v=At6ArJzqDbo
http://www.youtube.com/watch?v=09cUtULZgAs
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuinborderaanleg.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuinwelkeplantwaa.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/tuintechniekverplanten.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/tuintechnieken.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/allesoverdemoestuin.htm
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Help, mijn tomaat zit in de puree!
Regelmatig krijg ik vragen over problemen met tomaten. Of ik de juiste persoon ben om er antwoord op te geven, weet ik niet.

Die van mij doen het meestal voor geen meter! Maar toch, op verzoek, een setje eerste hulp bij tomatenproblemen:

 Bloesemrot: de onderkant van de jonge tomaten begint te rotten. Dit is geen ziekte, maar een

kwestie van verwaarlozing. Veroorzaakt door onregelmatig watergeven en een tekort aan kalk. De

oplossing laat zich raden: regelmatig water en voeding geven. Verwijder de aangetaste vruchtjes.

 Verdorde blaadjes: Dit wordt veroorzaakt door een te lage temperatuur (beneden de 10 graden).

Als de koudeperiode maar kort duurt, is dit geen probleem.

 Gebarsten tomaten: dit heb je vooral in hete zomers en ook alweer het gevolg van niet regelmatig watergeven. Wanneer

tomaten eerst weinig water krijgen en daarna veel wordt het vel hard en zal barsten als de vrucht verder groeit. Laat de

grond daarom nooit uitdrogen.

 Witte vlieg: De volwassen insecten schuilen onder de bladeren of in de groeitoppen. Vang ze met vliegenvangers of spuit

met pyrethrum. Wacht daar niet te lang mee, want dan hebben ze al eieren gelegd en begint het probleem van voor af aan.

 Tomatenverwelkingsziekte (oftewel: aardappelmoeheid). De planten

worden bruin en sterven af. Dit is de ergste ziekte die je

tomatenplanten kan treffen en is ongeneeslijk. Voorkomen is dus de

enige remedie. De ziekte wordt veroorzaakt door de sporen van een

schimmel die in de grond zitten en door opspattend water op de plant

terechtkomen. De oplossing is dan ook: zorg ervoor dat er geen regen

kan opspatten (door in in zakken compost te planten of de grond af te

dekken met onkruiddoek) of je planten onder een afdak zetten. Er zijn

soorten in de handel die redelijk bestand zijn tegen

verwelkingsziekten. Ook belangrijk: kweek geen tomaten twee jaar op

dezelfde plaats. En ook niet op een plaats waar in een jaar ervoor

aardappels groeiden.

 Gele verkleuringen op de bladeren: Dit wijst op een tekort aan voeding. Het zal

gemiddeld verdwijnen als je de planten iedere week voeding geeft.

 Rode mijt: dit wil nog wel eens gebeuren bij kastomaten. Ze zijn herkenbaar aan

fijn spinrag tussen de bladeren, die lichte stippeltjes gaan vertonen. Mijten

houden niet van tocht en vochtigheid. Zet de ramen dus vaker open en besproei

de planten met de plantenspuit. Als dat niet helpt, spuit dan met pyrethrum.

Kamer- en tuinplanten tijdens de vakantie: tips en trucs

Kamerplanten

Wie niet in de gelegenheid is iemand anders te vragen voor de verzorging zal zelf

creatief moeten zijn om kamerplanten te laten overleven. Er is hiervoor een aantal

trucjes die toegepast kunnen worden, echter alleen gedurende een korte afwezigheid

van maximaal een week. Hierna zal de verzorging toch echt weer ter hand genomen

moeten worden. Deze optie is dus niet geschikt voor tuinkabouters die langer afwezig

zullen zijn. Die doen er goed aan iemand te zoeken die ze wil helpen met de verzorging

van de planten.

De basis van onderstaande trucs is hetzelfde: de plant krijgt steeds druppelsgewijs

water. Alle planten dienen hiervoor wel in een koele, voor zon beschermde ruimte gezet

te worden om te veel verdamping te voorkomen. Let wel: sommige planten hebben juist

veel zon nodig, zorg dan dat de watertoevoer beschermd is tegen te veel zon.

Filmpjes:

 Tomaten kweken en dieven
 Tomaten, sorten und pflege

 Tomaten kweken op een balkon

 Common tomato diseases and cures
 Spank your tomatoes!

 All about blossom end rot
 Phythophthera infecteert plant

 Treating blight on tomatoes

http://www.youtube.com/watch?v=tfX0w_y1EIw
http://www.youtube.com/watch?v=7Ao_NOKMogc
http://www.youtube.com/watch?v=sPRiao7qonI
http://www.youtube.com/watch?v=rEGZh_Kjz-Q
http://www.youtube.com/watch?v=3W5_DZjqgqU
http://www.youtube.com/watch?v=6uObcfRWdK0
http://www.youtube.com/watch?v=HzVPaSh79Do
http://www.youtube.com/watch?v=XFRXwZCGFAE&list=PLYZwDMYM03CeIuh59yLqxlHN2lL14NDLp&index=2
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 Laat kamerdeuren open zodat er enige beweging in de lucht zit, want zonder verse lucht halen planten het niet (is er een

ventilatierooster aanwezig, laat dit dan open staan).

 In de winter moet je er juist voor zorgen dat planten het niet te koud krijgen, dus in de ruimte waar planten staan moet de

verwarming aan blijven (zo’n 18 Celsius).

 Een andere (zeer aparte) manier is de plant te voorzien van water door middel van een wollen

draad:

o Maak een wollen draad nat en hang het ene uiteinde in de gevulde fles (zorg ervoor dat het

lang genoeg is om tot de bodem van de fles te komen) en stop het andere uiteinde in de

wortelkluit van de plant (zorg dat het geheel goed vast zit, anders zal het systeem niet

werken)

o De plant zal nu druppelsgewijs voorzien worden van water

o Hoe groter de plant hoe meer draden nodig zullen zijn! In plaats van een wollen draad kun

je ook een katoenen draad gebruiken.

 Aardewerk potten hebben het voordeel dat ze water opzuigen, waardo

uitermate geschikt is:

o Week een handdoek of dweil zodat deze doordrenkt is met water

o Vul een grote emmer of babybadje met water en laat een deel van d

hangen

o Spreid de rest van de handdoek uit op het aanrecht of in de douche

o Zet de aardewerk potten nu op het natgemaakte

handdoek of de dweil

 De truc met turfmolm, geschikt voor een aantal kleine potplanten:

o Neem een bak (bijv. babybadje) en leg hierin een aantal cm turfmolm

o Maak de turfmolm grondig nat en zet hierop de planten

o De aarde zal bij uitdrogen het water opzuigen, bovendien komt er door

verdamping ook water vrij dat opgenomen wordt door de bladeren

 Kamerplanten die 's zomers buiten mogen staan (en dat zijn er meer dan je denkt),

kun je ook dicht bij elkaar zetten op het terras. Rondom en tussen de potten en

over de aarde spreid je een flinke laag turfmolm uit. Die maak je voor vertrek

door en doornat. De planten krijgen tijdens je afwezigheid een zuurstofkuur in de

buitenlucht. Ze worden begoten door de dauw en de regen (in ons klimaat is een

bui ook in de zomer nooit veraf). En als het toch droog zou blijven, geeft het

turfmolm vocht af. Het is wel belangrijk dat je planten in de schaduw of

halfschaduw. Cactussen kunnen wel tegen wat meer volle zon.

Tuinplanten

Tuinplanten zijn iets moeilijker te verzorgen tijdens afwezigheid, maar er is ook hier een aantal dingen

name met kuipplanten:

 Zorg dat de kuipplanten in voldoende schaduw staan, waardoor verdamping en uitdroging beperkt wo

 Planten in pot zijn gevoelig voor uitdroging omdat hun wortels een veel kleiner gebied hebben om wa

planten kun je het beste een eindje ingraven of helemaal planten op een schaduwrijk plekje in de tu

 Net als bij kamerplanten kun je kuipplanten in turfmolm zetten (inpakken in turfmolm)

 Hoewel er in de tuincentra speciale automatische bewateringssystem

kiezen zelf een bewaterings-systeem voor de tuin te maken met wein

o Neem een plastic fles en vul deze met water

o Schroef de dop erop en boor er een gaatje in

o Zorg ervoor dat je tuin voor je weggaat flink nat is

o Stop de fles onderste boven in de buurt van de

wortelkluit, waardoor de plant druppelsgewijs van

water voorzien wordt.

na afloo

Filmpjes:

 Planten
 Druppel

 De dwei

 Home m

 How to
or de volgende truc

e handdoek hierin

bak

die je kan doen, met

rden.

ter op te zuigen. Deze

in.

en zijn, kun je ervoor

p af.
36 manieren om slakken te bestrijden
(schakel bondgenoten in)

34. Schaf via internet nematoden (= roof-
insecten) aan.

35. Begin nu vast met sparen. Dan kun je,

wanneer hij eenmaal op de markt komt,
de superdure en door een Nederlands

bedrijf ontwikkelde slak-etende plant
aanschaffen.

36. Trommel alle kinderen uit de buurt op

voor een slakken-race. De slakken
moeten ze eerst in jouw tuin hebben

gevangen. De winnaar verdient een
grote reep chocola. Met de slakken

(zowel winnaars als verliezers) reken je
ig middelen:

water geven
aar met pen

lmethode

ade garden drip irrigation

build your own drip kit

http://www.youtube.com/watch?v=eVCkTYAsS7I
http://www.youtube.com/watch?v=P4pNjfRLs7M
http://www.youtube.com/watch?v=RajhuUx4Hgg
http://www.youtube.com/watch?v=YIzGK-qnV_I
http://www.youtube.com/watch?v=J_5t83X5Le4
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Dodelijk!
Planten kunnen niet alleen ziek worden, ze

kunnen ook ziek maken. Of erger! Er zijn nogal

wat planten met giftige eigenschappen. Sommige

gewassen veroorzaken huiduitslag, andere leiden

tot maag- en darmstoornissen of zelfs tot de

dood. (Huis)dieren weten vaak beter dan mensen

wat ze wel of niet kunnen eten.

Wat maakt een plant giftig?

Het is niet altijd eenvoudig om antwoord te

geven op de vraag wat nu eigenlijk giftige

planten zijn. Men zal zonder twijfel wolfskers,

monnikskap, vingerhoedskruid of gevlekte

scheerling als giftig beschouwen. Maar ook

voedselgewassen als de aardappel kunnen

dodelijk zijn.

De arts Theophrastus Paracelsus (1493-1541)

heeft gezegd: 'dosis sola facit venenum'

(slechts de dosis maakt het gif).

Hij bedoelt daarmee dat de giftigheid van een plant, naast het soort gif dat hij bevat, afhangt van de ingenomen hoeveelheid.

Hoe moeilijk het is om giftige planten te definiëren, mag

blijken uit de schijnbare tegenstelling tussen

geneeskrachtige en giftige planten. Vingerhoedskruid is

zwaar giftig maar toch worden delen van de plant geoogst

en farmaceutisch toegepast. In nauwkeurige doses

ingenomen, zijn de stoffen als atropine en digitoxine

stimulerend voor de bloedsomloop. Te veel betekent

echter een wisse dood. Dit geldt ook voor de zeer giftige

Aconitum (monnikskap), waarvan de giftige stof in de

homeopathie vaak wordt gebruikt.

Ook niet-giftige planten kunnen soms

vergiftigingsverschijnselen teweegbrengen. Dit is het

geval wanneer ze door bepaalde soorten schimmels,

bacteriën, virussen of andere ziekteverwekkers zijn

aangetast. De veroorzakers van plantenziekten kunnen

chemische veranderingen in een plant veroorzaken, zodat

ze alsnog nog giftig worden. Het is daarom altijd

raadzaam om aangetaste planten niet voor consumptie te

gebruiken.

Planten met giftige stoffen komen in bijna alle

plantenfamilies voor. Er zijn echter plantenfamilies

waarvan bijna alle leden schadelijk zijn, bijvoorbeeld de

nachtschades (Solanaceae) en de wolfsmelkfamilie

(Euphorbiaceae).

De aard van de vergiftiging is afhankelijk van de soort

gif. De meest voorkomende gifstoffen zijn alkaloïden

(cafeïne, nicotine, atropine, morfine, cocaïne), glycosiden

(blauwzuur vrijmakende suikerverbindingen), etherische

oliën (bijvoorbeeld hars van naaldbomen), bepaalde

eiwitten (in veel vlinderbloemigen) en fenolen (zoals

cumarine in lievevrouwebedstro).

Welke plant het giftigst is? Daar zijn de geleerden het niet over eens:
het hangt af van groeiplaats, jaargetijde, hoeveelheid zonneschijn en
vatbaarheid. Deze tien families brengen de meest dodelijke planten voort
(hoewel ze ook volkomen ongevaarlijke neefjes en nichtjes kunnen hebben):

1. De familie Conium: Het is een van de beroemdste vergiftigingen in de
geschiedenis: de voltrekking van het doodvonnis van filosoof Socrates door
het drinken van de ‘scheerlingbeker’. De coniïne in de scheerling werkt
blokkerend op het ruggenmerg. Extra gevaarlijk is deze familie door haar
gelijkenis met ongevaarlijke soorten als fluitekruid en peterselie.

2. De familie Digitalis: Vingerhoedskruid is een probaat middel tegen allerlei
hartklachten omdat het het hart minder snel laat kloppen. Echter, neem er
te veel van en het hart klopt helemaal niet meer……

3. De familie Convallaria: Verwissel de bladen van het Lelietje-derdalen in
het voorjaar niet voor het verrukkelijke daslook, wier bladeren er sterk op
lijken. De gehele plant bevat meerdere, sterk giftige stoffen. Voor
kinderen is zelfs het water, waarin de geplukte bloemen hebben gestaan,
levensgevaarlijk.

4. De familie Arum: De aroïne in de bessen verlamt het zenuwstelsel.
5. De familie Atropa: Voor kinderen drie, voor volwassenen tien: dat is het

aantal besjes van de Wolfskers dat nodig is om eraan dood te gaan. In
vroeger tijden druppelden vrouwen atropine, het werkzame stofje uit de
bessen, in hun ogen om de pupillen te verwijden, waardoor ze een donkerder
en glanzender uitzagen.

6. De familie Aconitum: De giftigste plant van Europa: een paar druppeltjes
extract van de monnikskap is dodelijk. Alleen al bij het plukken kan het gif
via de huid voor ernstige ontstekingen zorgen.

7. De familie Colchium: De lancetvormige bladeren doen denken aan die van de
heerlijke daslook (daar gáán we weer!). Slikklachten, misselijkheid en
uiteindelijke centrale verlamming kunnen volgen na een portie herfsttijloos.
Mocht de vergiftigde het overleven, dan is de haaruitval die na zo’n week
optreedt een minder leuk souvenir.

8. De familie Anemone: Een volwassene sterft na het eten van minimaal dertig
verse anemoontjes. Alle plantendelen zitten vol met giftige anemonine en
protoanemonine.

9. De familie Taxus: De venijnboom mág in de giftige planten top tien niet
ontbreken. Alleen al vanwege de naam. Het woord ‘toxisch’ is namelijk
afgeleid van de Latijnse naam waaronder deze struik vooral bekend staat:
taxus. Het zeer giftige taxine zit in alle delen van de plant, behalve in de
zoetig smakende lichtrode schijnvruchten die de boom in de herfst sieren.
Let wel, het vruchtvlees is ongevaarlijk, de pitjes niet: daarop of de naalden
en takken kauwen kan zorgen voor een blokkering van het centraal
zenuwstelsel, lever- en nierbeschadiging en uiteindelijk de dood.

10. De familie Datura: De doornappel wordt nog wel eens gebruikt voor een

hallucinerende trip. Niet ongevaarlijk: een teveel van de alkaloïden in de

bladeren en zaden levert je een terminale trip op.
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Naargelang de klasse chemische verbinding waar het gif toe behoort, geeft het eten of aanraken bepaalde effecten:

 Huidcontact met (het sap van) sommige planten kan bij gelijktijdige inwerking van zonlicht leiden tot zeer pijnlijk rood

worden en opzwellen van de aangeraakte delen.

 Vergiftiging door soorten uit de nachtschadefamilie maar ook andere giftige planten uit zich in een versnelde ademhaling

en toenemende opwinding. Het eten van grotere hoeveelheden kan de dood door ademnood of een hartinfarct tot gevolg

hebben.

 Het eten van giftige planten kan maag- en darmklachten, braakneigingen, verlammings-verschijnselen, benauwdheid en

hartstoornissen veroorzaken.

Welke planten zijn giftig?

Hieronder een lijst met giftige planten. Hij is niet compleet, maar dit zijn wel de meest voorkomende, meest gevaarlijke

planten. Hoe meer sterren, hoe groter het gevaar. (* = giftig, ***** = dodelijk). Wie kleine kinderen heeft, moet deze soorten

vermijden.

Latijns Nederlands Schadelijk Opmerkingen

Aconitum Monnikskap Alles *****

Adonis adonis gehele plant ***

Aristolochia Duitse pijp Alles ****

Arum italicum Italiaanse aronskelk bes **

Atropa bella-donna wolfskers bes ***

Brugmansia engelentrompet blad en vrucht ****

Buxus Palmboompje vrucht en blad ****

Calla Indisch bloemriet Blad en wortels **

Colchicum autumnale herfsttijloos sap ***

Convallaria lelietje der dalen gehele plant ****

Daphne mezereum daphne alles, vooral vrucht **

Datura doornappel blad en vrucht ****

Delphinium ridderspoor gehele plant ****

Dicentra Gebroken hartje Alles ****

Digitalis purpurea vingerhoedskruid plant ****

Eranthis winterakoniet gehele plant, knol ****

Euonymus europaeus kardinaalshoed vruchten, twijgen, bladeren ****

Euphorbia wolfsmelk sap ***, bijtend voor de huid

Hedera klimop Bessen en blad **

Helleborus Nieskruid / kerstroos gehele plant ****

Heracleum mantegazzianum reuzenbereklauw Blad en sap veroorzaakt brandblaren

Hyacinthus Hyacinth Alles **

Ilex-soorten hulst blad en bes ***

Ipomoea dagbloem zaad ***

Iris Iris Wortelstok **

Lathyurus odoratus Reukerwt Zaden **

Leucojum aestivum zomerklokje blad **

Ligustrum vulgare Liguster Alles **

Lilium Lelie Wortelstok **

Lobelia Lobelia Alles **

Mirabilis jalapa Nachtschone Wortels en zaad **

Narcissus Narcis Bol **

Nerium oleander oleander alles, ook honing ***

Ornithogalum Vogelmelk Bollen en sap **
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Papaver somniferum slaapbol Alles behalve zaden ***** bij grote hoeveelheden

Phytolacca americana karmozijnsbes bes en blad **

Polygonatum Salomonszegel Bessen **

Prunus Pruim, abrikoos, kers Pit ***

Prunus dulcis Bittere amandel Pit *****

Ranunculus Speenkruid, boterbloem plant **

Ricinus wonderboom gehele plant, vooral de zaden *****

Robinia pseudoacacia gewone acacia alles *****

Ruta Wijnruit Bladeren en sap **

Sambucus nigra gewone vlier sap van onrijpe vruchten ****

Sambucus racemosa trosvlier, bergvlier blad en vrucht ****

Sedum Muurpeper Alles **

Solanum nachtschade gehele plant, vooral de bessen ****

Solanum melongena Aubergine Alles behalve de vrucht ****

Solanum tuberosum Aardappel Alles behalve de knol (ogen zijn

wel giftig!)

****

Taxus baccata gewone taxus takken, naalden en zaden ****

Tulipa Tulp Bol **

Viburnum opulus Gelderse roos Rijpe bessen ***

Hoe voorkom ik vergiftiging?

Met onderstaande maatregelen sluit je de kans op vergiftiging

niet voor 100% uit, maar het maakt wél een groot verschil:

 Ken de naam van de planten die in je tuin of op de vensterbank

groeien.

 Heb je kleine (klein)kindern? Verwijder dan alle giftige planten

uit de tuin, zeker de soorten met aantrekkelijke bessen.

Hetzelfde geldt voor kamerplanten.

 Leer kinderen zo vroeg mogelijk dat ze niet van kamer- en

tuinplanten mogen eten. Laat ze, als ze wat ouder zijn, zien

welke planten wel en niet eetbaar zijn en welke planten

huidirritatie kunnen veroorzaken.

 Gebruik bij het snoeien, kappen of wieden handschoenen en

wrijf niet in je ogen.

Als het tóch misgaat

Mensen en dieren die door een plant zijn vergiftigd, vertonen vaak één of meer van de volgende symptonen:

 kwijlen

 braken

 diarree

 hijgen, moeilijke ademhaling

 spierrillingen en beven

 stuipen

 mondletsels en huidletsels (na huidcontact met planten)

Mocht er onverhoopt toch iemand vergiftigd raken, neem dan beslist de volgende ric

Als algemene aanwijzing geldt:

 Blijf kalm.

 Waarschuw onmiddellijk gespecialiseerde hulp: de huisarts of 112.

 Als het slachtoffer braakt, bewaar het braaksel dan.

 Giftige of verdachte planten
Meer lezen over hulp bij vergiftiging:

 Kinderen en vergiftiging

 Vergiftiging bij huisdieren
Uitgebreide lijsten van (on)gevaarlijke planten:

In het Nederlands:

 Giftige tuinplanten
 Planten en struiken met giftige bestanddelen

 Niet-giftige tuinplanten

In het Engels:

 A Modern Herbal by Mrs. M.Grieve
 Side Effects and warnings about herbs and vegetables

 Plants that cause poisoning in livestock, pets, and humans
 Guide to Poisonous Plants

Brochures:

 Giftige paddestoelen
htlijnen in acht!

 Vergiftiging voorkomen
Filmpjes over giftige planten:

 Gif of gift?

 Giftige planten en huisdieren

 Intoxicatie door planten
 Lethal plants

http://www.bovenij.nl/Apotheek/img/KNMP folders/vergiftiging.pdf
http://www.whgdierenartsen.nl/Portals/0/docs/Huisdierenbijsluiter/Vergiftiginghuisdieren.pdf
http://www.poisoncentre.be/images/pdfs/prevention-nl.pdf
http://www.baaij-hoveniers.nl/beplanting/giftige_planten.htm
http://www.neerlandstuin.nl/algemeen/giftig.html
http://www.poisoncentre.be/article.php?id_article=744
http://www.botanical.com/botanical/mgmh/poison.html
http://www.personalhealthzone.com/herbsafety.html
http://sis.agr.gc.ca/pls/pp/poison?p_x=px
http://www.vth.colostate.edu/poisonous_plants/
http://www.poisoncentre.be/images/pdfs/mushroom-brochure-nl.pdf
http://www.poisoncentre.be/IMG/pdf/Brochure_PLANTNL-2010.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=hNZlhH5TahE
http://www.youtube.com/watch?v=jD9Zw1Yv248
http://www.youtube.com/watch?v=Pl4_3f5Inck
http://www.youtube.com/watch?v=lah0cF5tJeU&playnext=1&list=PL9E2B8A9DCC3DDEDA&feature=results_main
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Bij uitwendige vergiftiging:

 spoel de huid gedurende 10 tot 15 minuten overvloedig met water.

 wrijf nooit hard over de huid.

 experimenteer niet met zalfjes en lotions.

 blijf uit de zon.

 raadpleeg bij ernstiger huidbeschadigingen, of wanneer het een

kind betreft, de huisarts.

Bij inwendige vergiftiging:

 verwijder de plantenresten uit de mond en gooi deze niet weg.

 laat het slachtoffer niet braken. Neem geen enkele maatregel zonder daarover het een arts te raadplegen.

 geef het slachtoffer zeker geen melk. Melk is geen tegengif!

 waarschuw altijd een arts of ga snel naar het ziekenhuis. Voor de arts is het nuttig als je volgende inlichtingen kan geven:

o leeftijd en gewicht van het slachtoffer.

o naam van de plant. Als je de naam niet kent, beschrijf de plant nauwkeurig of neem een stukje mee.

o de hoeveelheid die het slachtoffer heeft ingenomen, bijvoorbeeld het aantal bessen.

o de reacties die het slachtoffer vertoont: buikloop, jeuk, huiduitslag, verwijding van de pupillen.

o het tijdstip waarop het slachtoffer in contact kwam met de giftige plant.

o bijzonderheden in verband met de gezondheid van het slachtoffer: geneesmiddelen die het slachtoffer inneemt,

ziekten die het slachtoffer doormaakte.

 houd tijdens het telefoontje naar de arts steeds de vitale functies van het slachtoffer in het oog.

Tuinkalender voor augustus
Augustus staat bekend als een warme maand. Toch nemen de groei en bloei

langzamerhand af. Geniet nu daarom extra van de tuin tijdens de laatste echte

zomerdagen.

Gazon

 Maai het gras regelmatig. Het is beter om de messen steeds af te stellen op

het weer. Als het droog en warm is mag het gras langer blijven, dus kunnen de

messen hoger afgesteld worden.

 Besproei het gazon tijdens warme dagen, doe dit niet overdag omdat het water

dan erg snel verdampt. Het is overigens beter om eens per week een aantal

uren te sproeien dan dagelijks een kwartier.

Lees meer over het aanleggen en onderhouden van gazons

Vijver

 Bescherm je vijver goed, want de jonge reigers zijn uitgevlogen en moeten nu zelf

ochtend en in de avondschemering zijn ze actief.

 Controleer, als het vijverwater troebel is, als eerste of er voldoende zuurstofplant

ook nog wel eens snel resultaat hebben.

 Tijdens langdurige droge periodes kan het waterniveau van de vijver erg zakken. Z

regelmatig bijgevuld wordt.

Lees meer over het aanleggen en onderhouden van vijvers

Beplanting

 Plaats voor een leuk effect dakpanpotten op uw dak. Plant er vetplantjes in, zodat

weer. Bij regenval krijgen ze weer voldoende water om een tijd te kunnen groeien.

 Doordat zonnebloemen hard groeien hebben ze regelmatig water en plantenvoeding

omver kunnen waaien, dus bind ze op tijd aan stokken. Uitgebloeide zonnebloemen k

en leg ze op een plaats waar ze kunnen drogen. Hierna kunnen ze gebruikt worden a

 Augustus is de maand om te beginnen met het stekken van de kuipplanten. Neem kr

en verwijder de bloemen. Haal de onderste bladeren weg en snij de stek onderaan
Je hebt de slakken succesvol bestreden,

maar wat nu?

 Er zijn nog vele andere manieren om
slakken te bestrijden, maar aangezien die

nogal pijnlijk zijn (voor de slak) laat ik die
achterwege.

 Ontslijm je handen met een mix van warm
water en azijn. Echter, alleen als je geen

wondjes op je handen hebt.

 Als ze dood zijn, zijn slakken ineens wél
heel nuttig. Ze zitten vol proteïnen en zijn

prima snacks voor katten, eenden of
vissen.

 Ze kunnen ook prima op de composthoop:

vreemd genoeg trekt dit levende slakken
aan en die helpen dan meteen bij het

composteren. Twee slakken in één klap,
voor voedsel zorgen. Vooral in de vroege

en zijn. Toevoegen van watervlooien wil

org er daarom voor dat uw vijver

de planten goed blijven tijdens heet

nodig. Houd ook in de gaten dat ze

unnen nog gebruikt worden. Snijd ze af

ls voer voor de vogels.

achtige kopstekken van ongeveer 10 cm

schuin af.

dus.

http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuingazon.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuinkleinevijvers.htm


Zie ook:

Aanleggen en vernieuwen van borders

De juiste plant op de juiste plek

Planten doe je zo

Snoeien

 Snoei de coniferenhaag deze maand twee keer. Zorg er tijdens het snoeien voor

de haag aan de bovenzijde smaller wordt, zodat de onderste takken ook licht

kunnen krijgen. De haag wordt hier mooier door.

 Na het oogsten van bessen en bramen kunnen deze struiken teruggesnoeid worden.

 Tegen het einde van augustus kunnen de meeste hagen hun laatste knipbeurt krijgen omdat ze dan zijn uitgegroeid.

Lees meer over snoeien
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Overige

 Deze zomermaand is vooral om

vakantie te houden wat tuiniere

als extra 'woonkamer' om volop

de zon en de heerlijke geuren e

 Het ontstaan van schimmelziek

kan tegen gegaan worden. Door

dat deze ziekten voorkomen in

 Ververs dagelijks het water in

ook egels drinken ervan tijdens

Moestuinkalender voor augustus
Dit is de tijd die echt opbrengst oplevert. Er valt heel veel te oogsten. Het is een m

zaaien. Lange lome avonden waarop je lekker buiten kan zitten en kan genieten van je

De moestuin is nu volgroen en hier en daar doorspekt met felle kleuren van onderme

mesten, onkruid wieden, opschonen en netjes maken zijn nu je dagelijkse bezigheden

Zaaien

 Aan het begin van deze maand kan je beginnen met zaaien voor het volgende jaar

hierbij aan: snijbiet maar ook kolen en lente-uitjes.

 Zaai groenbemesters op plekken die je dit jaar niet meer gaat gebruiken.

 Voor oogst in dit seizoen kun je nog zaaien: Raapjes, Radijzen, Pluksla, Wortelen,

Tuinkers

Onderhoud klimmende planten

Als ze de top van hun klimsteun hebben bereikt, haal dan de topjes eraf. Op deze ma

je de plant aan om extra veel vruchten te vormen.

Zaailingen uitplanten

Gewassen die aan het begin van de zomer zijn opgekweekt, moeten nu worden uitgep

Nu oogsten

Andijvie, Augurken, Komkommers

Koolrabi, Kervel, Chinese bieslook

Opruimen

Haal alle resten van geoogste gro

ziektes te voorkomen. Hierdoor z

bestrijden makkelijker wordt.

Zie ook: Alles over de moestuin
van de tuin te genieten en een beetje

n betreft. Gebruik de tuin of het balkon

te genieten van de zwoele zomeravonden,

n kleuren.

ten zoals meeldauw en de verwelkingziekte

's ochtends te sproeien is de kans kleiner

uw tuin.

het vogelbadje. Niet alleen vogels, maar

de droge perioden.

aand waarin je meer zult oogsten dan

tuin en de grote opbrengst.

er tomaten en paprika´s. Veel water geven,

.

. Denk

Spinazie,

nier zet

lant.

, Bieten, Ra

, Radijzen

enten mete

ul je ook me
pen, Witlof, Peterselie,

en weg om ongedierte en

rken dat het onkruid

http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuinborderaanleg.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/siertuinwelkeplantwaa.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/tuintechniekverplanten.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/tuintechnieken.htm
http://www.freewebs.com/belevenissen-van-een-tuinkabouter/allesoverdemoestuin.htm
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Allemaal beesjes: Weg met de wesp!
Dit is de tijd van het jaar dat je helemaal gek wordt van de wespen in de tuin,

het terras, de dierentuin etc..... Omdat ze zo weinig geliefd zijn, weten we

eigenlijk maar weinig van ze.

Tot de wespen worden alle insecten gerekend uit de orde vliesvleugeligen

(Hymenoptera) die géén bij, hommel of mier zijn. Er zijn veel verschillende

soorten wespen; papierwespen spelen een rol bij de bestuiving van bloemen en

het verdelgen van insecten maar zijn vooral bekend om hun voorliefde voor onze

limonade; sluipwespen worden ingezet bij de biologische bestrijding van

plaaginsecten en galwespen zorgen voor meestal bolvormige vergroeiingen aan

bladeren.

De 'gewone' papierwespen zijn sociale dieren en danken hun naam aan hun

nesten, die van houtvezels worden gemaakt. Omdat de wespen de vezels

fijnkauwen en in dunne laagjes aanbrengen, lijkt het nest van papier te zijn

gemaakt. Onze moderne manier van papier maken hebben we van hen afgekeken!

Zij zijn het die zorgen voor het slechte imago dat wespen hebben.

Ze worden ook wel steekwespen of limonadewespen genoemd, vallen mensen

lastig en komen op zoetigheid af. Ze hebben de grootste volken. Hun nest bevat

zo'n 1.000-5.000 werksters, maar soms ook meer. Bij 7.000 werksters heeft het

nest de omvang van een opgeblazen vuilniszak.

De papierwespen hebben bijna dezelfde bouw als bijen, maar zijn meestal iets smaller

of kleiner. Ze hebben ook twee paar vliezige vleugels. Op de zijkant van de wespenkop

zitten twee grote langwerpige facetogen met aan de bovenzijde van de kop een drietal

bijogen. Ze hebben ook twee stevige zijwaarts bewegende kaken met daaronder

monddelen, waarmee ze kunnen likken en zuigen. Wat vooral opvalt is het uiterlijk met

de karakteristieke helgele en zwarte (waarschuwende kleuren) dwarstekening op het

achterlijf.

De werksters zijn 10 - 15 mm lang; de koninginnen ongeveer 20 mm. Een opvallend

kenmerk is de wespentaille: de sterk ingesnoerde overgang van het borststuk naar het

achterlijf. Bij de werksters is het eilegapparaat omgevormd tot een angel. Alleen

werksters kunnen dus steken. Koninginnen en mannetjes niet.

Goed, wat een wesp is, weten we nu wel. Dat wil niet zeggen dat we dol op ze hoeven te z

van ze af?

Afschrikmiddelen:

 Zet een (of meerdere) open bakjes (een soepkommetje bijvoorbeeld) gevuld met kou

kruidnagelen.

 Maak een wespenvanger: Neem een plastic frisdra

waardoor je 2 delen over hebt: een onderkant en

Haal de dop eraf en plaats de bovenkant omgekee

beide helften aan elkaar voor stevigheid. Door ee

zoetigheid in de fles te gieten lok je de wespen. Z

kunnen er niet meer uit! De wespen zullen op de c

Werkt zeker!

 Neem een citroen of sinaasappel, snijdt hem in vie

 Zet een schoteltje met gesnipperde ui buiten en w

 Doe wat koffie(ongebruikt) op een schoteltje en s

weg (het stinkt wel een beetje).

 Vul een bakje met amonia en zet het op tafel.

 Plaats horren in de ramen en deuren van de began
 Wespensteek behandelen
ijn! Hoe houd je ze weg en hoe kom je

d water met daarin enkele hele

nk fles. Knip deze door de helft,

een bovenkant(met de flesopening).

rd in de onderkant. Tape eventueel

n laagje van 2 cm cola of ander

ij vliegen dan naar binnen maar

ola landen en daarin verdrinken.

ren stop in de partjes kruidnagels

espen blijven gegarandeerd weg.

teek dat aan, dat houdt de wespen
Meer weten?

Filmpjes:

 Wespennest
 Kijkje in een wespennest

 Wespennest te lijf

 Wespenval

Lezen:
 De wesp

 Allergie voor wespen

 Wespensteken
 Wespenbestrijding

 Wespenval maken
e grond van je huis

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/WaspBuildingNest_wb.jpg
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Cocoon_2_750px.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=CipCeJjGZiY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ylxYJlKhvfA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=YVwK-xdfnc0
http://www.youtube.com/watch?v=edPzkw_4dSU
http://www.ahw.me/indexwespen.html
http://www.umcg.nl/SiteCollectionDocuments/Zorg/ZOB/A/VLC364_0904 allergie wespen.pdf
http://www.dokterdokter.nl/aandoening/1919/wespensteek
http://www.wespenbestrijding.nl/
http://www.medicalfacts.nl/2010/07/26/wespenval-maken/
http://www.huidinfo.nl/Wespensteek.html
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Voorkomen is beter dan wegjagen:

 Verwijder afval en sluit vuilniszakken goed af.

 Een schone omgeving is belangrijk.

 Loop niet blootsvoets in het gras en ga ook niet in het gras liggen zonnen.

 Wespen worden aangetrokken door zweet en de zoete luchtjes van zonnecrèmes en parfum. Vermijd deze dus zoveel

mogelijk!

 Kom niet in de buurt van wespennesten. Deze bevinden zich dikwijls in holle

boomstammen of op houtstapels.

 Eet in de zomer geen vruchten in de open lucht. Drink ook geen zoete

vruchtendranken terwijl je buiten bent.

 Controleer of er geen wespen in de auto zitten voordat je instapt.

Toch gestoken? Dit helpt, zegt men:

 Wrijf er ammonia op.

 Kras inkt van een balpen over de steekplek heen

 Meteen onverdund afwasmiddel erop

 Smeer de steek in met sigarettenas.

 Maak een suikerklontje nat met spuug en wrijf over de gestoken huid.

 Leg een aspirine op de plek. Het gif trekt uit de steek in het tablet. Verdovende

verzachten de pijn.

 Smeer de steek in met een beetje oorsmeer en de pijn verdwijnt.

 Ben je gestoken in de keel, eet rauwe ui totdat u bij de arts bent gearriveerd. D

 Houdt de vlam van een aansteker of een brandende sigaret bij de steek: de hitte

duidelijk terug. Wel voorzichtig blijven!

Allemaal beesjes: de bruine (of Noorse) rat
Ratten zijn in feite vrij schuwe dieren. Ze zijn het meest actief als het nacht is. In

we vooral bruine en zwarte ratten aan. Deze verblijven graag in huizen, schuren, bed

vinden is. Ratten op zolders zijn meestal zwarte ratten. Zitten ratten onder vloeren

met bruine ratten te maken.

Overlast van ratten kan erg vervelen

vervuiling met uitwerpselen, door hu

kunnen gevaarlijk zijn voor de gezon

Over het algemeen zal een hond(je) m

russel de meeste ratten en muizen o

hetzelfde.

Zo kun je ze bestrijden:

 voorkomen dat ze het huis binnen kunnen komen door het dichtmaken van alle ope

afvoerbuis van wasdroger: afsluiten met stevig ijzergaas.

 zorg ervoor dat ze geen toegang hebben tot voedselresten. Metalen afvalemmers

 Zorg er bij het maaien voor dat er geen maaisel of ander tuinafval op hoopjes blij

graag in.

 Mocht dat allemaal niet helpen, bel de de ongediertebestrijdingsdienst van de ge

komen?).

Help!
Kom je tijdens het wandelen door mijn website een link tegen die het niet doet? Sta

geformuleerd vindt? Heb je ideeën voor nieuwe onderwerpen? Laat het me weten!

De beste reclame is mond-op-mond reclame. Ik zou het erg op prijs stellen als je me

je omgeving wijst op mijn site, zadenaanbod en nieuwsbrief! Ook als je andere ideeë

Tuinkabouter, hoor ik het graag van je...
stoffen in het tablet trekken in de plek en

it voorkomt het zwellen.

neutraliseert het gif en de zwelling gaat

de directe omgeving van de mens treffen

rijven. Overal waar gemakkelijk voedsel te

of in een kelder dan heb je waarschijnlijk
d zijn. Ze zorgen zorgen voor schade door

n geknaag, door het opeten van voedsel. Ze

dheid van de mens of dier.

et jachtinstinct zoals teckel, fox of jack

p afstand houden. Voor katten geldt

ningen in de muren. Denk ook aan de

met deksel kunnen hierbij helpen.

ft liggen want daar verblijven ze zeer

meente (zouden zo ook voor maar één rat

at er informatie op die je niet duidelijk

een beetje op weg helpt en de mensen in

n hebt over het promoten van

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Angel_Gewone_wesp.jpg

