Nieuwsbrief juli 2021
Coloradokevers
Slakken kunnen erg lastig zijn maar de
coloradokevers vormen een nog grotere bedreiging.
Op de website staat naast een enthousiaste ode
aan de lang niet altijd welkome slak, een stukje met
uitgebreide informatie over de wettelijk(!)
verplichte bestrijding van de coloradokever.
De aardappelen in je moestuin zijn de de meest
geliefde planten die letterlijk verslonden worden
door de kevers. Ze eten als het zo uitkomt ook
tomaten, pepers, aubergines, paprika‘s en
aubergines. Zowel de volwassen kevers als de
larven eten de bladeren van deze planten.
Coloradokevers bestrijden is een prioriteit voor de moestuinier vanwege de
verscheidenheid aan planten die de plaag kan aantasten. In België en Nederland is
coloradokevers onmiddellijk bestrijden voor zowel landbouwers als
particulieren zelfs wettelijk verplicht . Wanneer je (larven van) de Coloradokever
aantreft in je tuin, dan moet je direct iets doen. Deze exotische kever heeft hier geen
natuurlijke vijanden dus als je de coloradokever laat begaan, wordt het probleem dit
jaar, maar ook volgende jaren, steeds groter. Bestrijdingsmiddelen zijn natuurlijk
taboe, dus….
Wat kun je ertegen doen? De website van Velt geeft het volgende advies:
Je aardappelbedden regelmatig inspecteren is belangrijk.
1.

Een eenvoudige manier om (jonge) larven te doden is je aardappelplanten om de
paar dagen meppen. Dat betekent: je slaat met je hand door het loof, en daardoor
vallen veel larven op de grond. Ze hebben de reflex om terug te kruipen, maar velen
halen de plant niet.
Deze methode werkt niet met:
◦
kevers: die zijn heel mobiel.
◦
volgroeide (dus heel dikke) larven: die graven zich in en worden een pop.
2. Iets grondiger, vooral effectief met kevers: schud aan de plant, en hou er een
emmertje of bakje, eventueel met een laagje water, onder. De kevers laten zich
vallen en zo vangen. Als je dat een paar dagen volhoudt heb je al veel opgelost.
3. Heel effectief: knijp eitjes en larven plat op de planten.
Lees veel meer op: Wat doe je tegen coloradokevers? | Velt of Coloradokever of

aardappelkever bestrijden op je aardappelplanten (moestuinweetjes.com)

Nieuw huishoudelijk reglement
Er wordt hard gewerkt aan het opstellen van een nieuw HR. Als alles goed gaat zal
dit ter goedkeuring worden voorgelegd op de eerstvolgende ALV later dit jaar.

Tip: graanwandeling Doorniks Natuurakkers
Op woensdagavond 21, 28 juli en misschien nog in augustus, tot het laatste graan
geoogst is, is het nog mogelijk om een graanwandeling te maken o.l.v. Louis
Dolmans en Ineke Berentschot.
Leuk om te zien wat er buiten onze moestuin op de Doorniks Natuurakkers groeit.
Start om 19.00 uur in het openluchtlokaal tegenover de moestuin, duur ongeveer
anderhalf uur, kosten 2,50 euro. Na afloop is er een glaasje appelsap en een stukje
Doorniks brood.

Figuur 1 Doornikse akker

Website tuinvereniging

Achter de schermen wordt inmiddels hard gewerkt
aan aanpassingen van de website. In elk geval zal
het gesloten deel, speciaal toegankelijk voor
leden, verdwijnen. Ook zal meer actuele
informatie worden gedeeld via de website (bijv.
over de aanpassing van de kranen, een overzicht
van de geschiedenis van de vereniging met de
recente verhuizing naar Park Lingezegen).
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