Antwoord op enkele vragen na de lezing.

Wat te doen tegen witte vlieg?
Hieronder een spuitmiddel tegen witte vlieg (recept van de site van VELT).





Snipper 1 kg boerenwormkruid fijn, of 500 g boerenwormkruid en 500 g lavas.
Die fijngemaakte plantendelen laat je op 10 liter water 48 uur trekken. Zeker niet langer, want
dan gaan de werkzame stoffen verloren.
Zeef, en verdun met evenveel water
Spuit op de onderzijde van het blad.
Het planten van zegekruid (nicandra physaloides )in de buurt van planten die er last van
hebben helpt ook.

Wat te doen tegen pruimenmot?
Hieronder twee links naar artikelen over pruimenmot. Het eerste artikel is heel uitgebreid en
van een heel goede bron. Het tweede is een commercieel bericht van een bedrijf dat
feromoonvallen maakt. Het is toch wel aardig omdat er de werking van deze vallen in
beschreven staat.
http://www.houtwal.be/vakartikels/steenfruit/pruimenmot.htm
https://www.biogroei.be/kenniscentrum/plagen/pruimenmot-bestrijden

Wat te doen tegen slakken?
Slakken zijn een probleem in heel veel tuinen. Vocht en onverteerd verlept organisch
materiaal trekken slakken aan. En juist dat organische materiaal hebben we ook graag in de
tuin.
Wanneer je er plek voor hebt is een “barrière” maken van 75 cm kale goed geschoffelde
grond heel effectief. Maar niet iedereen kan of wil dit toepassen.
Een ander soort barrière kun je maken van koffiedrab, kippengrit, menselijk haar van de
kapper. Allemaal zaken waar een slak niet graag doorheen loopt.
Spuiten met een aftreksel van absinthalsem (een handvol blad van een bloeiende plant laten
trekken in 1 l. net gekookt water, 1: 5 verdunnen).
Biervallen: een bekertje bier ingraven en wachten dat de slakken er in verdrinken.

Heermoes gebruiken
Preventief tegen veel schimmelziekten is een aftreksel van heermoes.
Kook 25 gram gedroogde heermoes in 1 l. water, ongeveer 30 minuten enlaat het daarna een
nacht trekken. Verdun het 1:5 voor je het als spuitmiddel gebruikt.
Het recept voor absinthalsemthee en heermoesthee komt uit B. Bertrand, J.-P. Collard en
E.Petiot.- 34 planten om mee te tuinieren
Dit boekje is geeft uitgebreide thee- en gierrecepten van 34 gewone planten en de

toepassingen in de tuin. Misschien wat te uitgebreid voor elke tuinier, maar echt een
aanrader voor bibliotheek van het tuincomplex om bij problemen na te slaan.
Marie-José Meertens

