TUINKABOUTER MAG-GEZIEN
September-Oktober 2016
Beste medekabouters,
Deze editie staat in het teken van relaties tussen planten en dieren, tussen planten en planten en tussen dieren en
dieren. En dan vooral met de list en bedrog die daarmee gepaard gaan. Want als je denkt dat het in je tuin zo
heerlijk vredig en rustig is, dan valt dat reuze tegen. Zowel planten als dieren vechten er om de beste plekjes, de
mooiste partners, het lekkerste eten of omdat ze even niets anders te doen hebben. En reken maar dat ook jij
tot de slachtoffers kan horen! Regels zijn er niet, dus alles is geoorloofd. ’t Zijn net mensen…...
Na het lezen van dit Mag-Gezien kijk je ineens met heel andere ogen naar die fraaie plant, of die elegante
waterjuffer. Of neem je acuut de benen wanneer je een teek of tijgermug ontwaart.
Ondanks dat alles is de oogsttijd voor zaden inmiddels aangebroken en landen de eerste nieuwe soorten in de
webwinkel. Bestellen kan altijd!
Veel leesplezier!

Tuinkabouter

Nieuw in de winkel

Het oogstseizoen is alweer begonnen! Deze soorten zijn staan nieuw in de winkel (of worden binnenkort toegevoegd):
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Relatietherapie

Alles wat leeft staat in relatie tot elkaar. Er zijn relaties tussen soorten (interspecifiek) en er zijn relaties tussen organismen
van dezelfde soort (intraspecifiek):
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Symbiose
Dit is het langdurig samenleven van twee of meer organismen van verschillende soorten waarbij de samenleving voor ten minste
een van de organismen gunstig of zelfs noodzakelijk is. Vaak echter wordt de term symbiose alleen gebruikt in de betekenis
van wederzijds voordelige co-existentie. De verschillende partners heten symbionten. De grootste partner wordt ook wel
gastheer genoemd.
Parasitisme
Een parasiet is een organisme of een virus dat zich ten koste van een
ander organisme waarmee hij samenleeft (de gastheer) in stand houdt
en vermenigvuldigt. De schade aan de gastheer is niet zo groot dat deze
aan de relatie ten onder gaat; in dit laatste geval spreken we van een
parasitoïde. Een parasiet kan in het gast-organisme leven, in welk geval
men spreekt van een endoparasiet, of buiten het lichaam van het gastorganisme: een ectoparasiet. Parasieten kunnen van groot tot heel klein
zijn. In volgorde van afnemende grootte: dier of plant, insect, schimmel,
bacterie, bacteriofaag, prion, springend gen.
Nagenoeg alle soorten dieren hebben parasieten. In veel gevallen zijn
deze met de soort mee geëvolueerd en specifiek voor de
gastheersoort(en); er zijn zelfs gevallen (bijvoorbeeld bij sommige
vleermuizen) waarin het makkelijker is de soort te herkennen aan de
parasieten die hij met zich meedraagt dan aan kenmerken van het dier
zelf.

Speeksel van mug verspreiding virussen
Het speeksel van muggen zorgt ervoor dat de virussen die de
insecten soms overbrengen zich gemakkelijk verspreiden in
het menselijk lichaam. Het spuug van de muggen zorgt voor
een lichte ontsteking op de plek van de beet, waardoor er een
reactie optreedt van het immuunsysteem. Door die
ontstekingsreactie kunnen eventuele virussen die de mug
meebrengt, zich waarschijnlijk sneller vermenigvuldigen in het
lichaam van de gebeten persoon.
De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door muizen
op verschillende manieren te infecteren met een relatief
ongevaarlijk virus dat vaak wordt verspreid door muggen.
Sommige proefmuizen kregen alleen een injectie met
virusdeeltjes. Andere muizen werden eerst gebeten door een
mug, waarna de wetenschappers het virus onmiddellijk
inspoten op de plek van de muggenbeet. Opvallend genoeg
werd de laatste groep muizen veel zieker dan de eerste
groep.
De wetenschappers wilden weten waarom. Ze besloten daarom
virusdeeltjes te merken met fluorescerende stof, zodat ze
de verspreiding van het virus beter konden bestuderen in de
lichamen van de muizen.
Uit het onderzoek blijkt dat virusdeeltjes zich na een
muggenbeet gemakkelijker verspreiden, omdat het speeksel
van muggen zorgt voor een ontstekingsreactie.
Door die ontsteking komen er afweercellen uit andere delen
van het lichaam naar de plek van de beet. Deze cellen raken
besmet met het virus en verspreiden de infectie verder door
het lichaam. Mensen hebben bij virusinfecties waarschijnlijk
evenveel last van muggenspeeksel als muizen.

Bij de mens zijn meer dan tien soorten parasieten beschreven, zoals de lintwormen, vlooien, teken, mijten en luizen. Sommige
dieren parasiteren soms wel eens 'per ongeluk' op de mens of een andere diersoort die niet de meest natuurlijke is, zoals de
larven van sommige soorten tropische horzels. Net zoals bij de runderhorzel leven de larven normaal gesproken onder de huid
van runderen of andere grote dieren, maar als de horzel eitjes in de menselijke huid
legt, kunnen de larven daar ook wel uitgroeien, zich verpoppen en als vlieg de
onderhuidse 'kraamkamer' verlaten. Parasieten hebben niet zelden een ingewikkelde
levenscyclus met meer dan één gastheer. Veel parasieten hebben zelf ook weer
parasieten.
Ook onder planten komt parasieten voor. Zo hebben bremrapen geen bladgroen. Hun
voedingsstoffen betrekken ze volledig van hun gastheer, bijvoorbeeld bitterkruid.
De plant kan jarenlang onder de grond leven als een knol die via de wortels van de
gastheer aan zijn voedingsstoffen komt. Na een aantal jaren blijkt de aanwezigheid
van de parasiet doordat bovengronds de witte, paarse of bruine bloemstengels te
zien zijn.
Ook zijn er halfparasieten. In dit geval wordt water met de daarin opgeloste minerale
zouten van de gastheer betrokken. De planten hebben bladgroen en dus fotosynthese.
Voorbeelden van halfparasitaire planten zijn de geslachten maretak, bergvlas,
ratelaar en ogentroost.
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Menselijke darmflora is ouder dan de mens zelf'
De meeste bacteriën in de menselijke darmen bestonden al voordat de eerste
mensensoorten evolueerden.
Een groot deel van de darmflora's van moderne mensen en apen leefde ook in de
maag van een gemeenschappelijke voorouder, een Afrikaanse aapachtige die
ongeveer 15 miljoen jaar geleden op aarde rondliep. De bevinding suggereert dat
de microben al miljoenen jaren met ons mee evolueren.

Commensalisme
Commensalisme betekent dat één dier gebruik
maakt van een ander zonder dat deze er voor- of
nadeel van ondervindt. Grote zeedieren worden
bijvoorbeeld vaak door zuigvissen begeleid, die
meereizen zonder dat de gastheer daar last van
heeft.

De onderzoekers bestudeerden darmflora's in de poep van 27 chimpansees, 24
bonobo's, 24 gorilla's en 16 mensen. De ingewandsbacteriën van mensen en apen
hadden in veel gevallen hetzelfde DNA. De soorten microbendie in de darmen
van primaten leven, zijn dus nauwelijks veranderd in de loop van de evolutie.
De uitkomst van de studie is opmerkelijk. Het is verrassend dat microben die we
gemakkelijk kunnen oppikken van allerlei bronnen in onze omgeving al zo lang
bijna onveranderd zijn gebleven en met ons mee evolueren.
Een klein aantal darmflora's zijn wel verdwenen uit de menselijke maag, zo blijkt
uit de vergelijking met de microben van apen. De samenstelling van de bacteriën
verschilt per bevolkingsgroep. Mensen in Afrika delen bijvoorbeeld andere
ingewandsbacteriën met apen dan inwoners van de VS. Dat wijst erop dat de de
microben in de menselijke darmen op uiteenlopende manieren evolueren bij
verschillende bevolkingsgroepen, waarschijnlijk onder invloed van diëten.
De darmflora's die mensen in de loop van de evolutie zijn verloren, kunnen
volgens de wetenschappers mogelijk verklaren waarom bepaalde ziektes en
aandoeningen (zoals obesitas) wel voorkomen bij mensen, maar niet bij apen.

Mutualisme
Mutualisme is in de ecologie een interactie
tussen twee levensvormen (bionten) waarbij
beide voordeel hebben van die interactie. Er zijn
criteria geformuleerd waaraan ten minste moet
worden voldaan voordat men van mutualisme kan
spreken. Bij planten zou van de volgende zes
ijkpunten aan vier moeten worden voldaan:

1. het samenleven van beide bionten is een permanente eigenschap van hun
levenscyclus,
2. er is fysiek contact tussen de bionten,
3. er vindt transport van stoffen tussen de bionten plaats, of
4. door uitscheiding van stoffen door de ene biont treedt er een verbetering op in
de milieuomstandigheden voor de andere biont
5. er zijn morfogenetische effecten waarneembaar (dit is vooral bij korstmossen
duidelijk zichtbaar),
6. er worden stofwisselingsproducten gevormd, die door geen van beide bionten
alleen gevormd worden.
Voorbeelden:
 Een voorbeeld van mutualisme is de samenwerking tussen heremietkreeften en
zeeanemonen. Sommige heremietkreeften hebben een zeeanemoon op hun schelp. Die
eet mee van de voedselresten van de kreeft en geeft de kreeft bescherming tegen
aanvallers met zijn stekende tentakels. Als de kreeft verhuist naar een andere schelp
verhuist de zeeanemoon vaak mee.
 Een ander typerend voorbeeld van mutualisme is bestuiving van planten door nectaretende of stuifmeelverzamelende insecten.
 Een verder voorbeeld vormen de korstmossen, waar men spreekt over de phycobiont (alg) en de mycobiont (schimmel).
 Een mycorrhiza is een mutualistische symbiose van schimmels en plantenwortels (vaak van orchideeën of bomen).
 Een extreme vorm van mutualisme is endosymbiose, waarbij een
organisme (de endosymbiont) leeft in het lichaam of in de cellen van een
ander organisme (de gastheer).
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Concurrentie
Concurrentie is een begrip in de ecologie, dat duidt op het gebruik van het
milieu door organismen met overeenkomstige behoeften. Er kan
concurrentie plaatsvinden om ruimte, om voedingsstoffen en water, of om
licht. Men onderscheidt twee typen concurrentie:




infraspecifieke concurrentie (concurrentie tussen individuen van een
populatie van één soort)
interspecifieke concurrentie (concurrentie tussen individuen van verschillende
soorten).

De infraspecifieke concurrentie is een drijvende kracht achter natuurlijke selectie en een
belangrijk mechanisme van de evolutie. De infraspecifieke concurrentie is sterker dan
interspecifieke concurrentie omdat de individuen van één soort sterker overeenkomstige eisen
stellen dan de individuen van verschillende soorten.
Coöperatie
Dit is de samenwerking tussen individuen van dezelfde soort binnen dezelfde populatie, zoals
bijvoorbeeld in een mieren- of bijenkolonie.
Geiten zoeken vaak oogcontact met mensen

Mensen vinden oogcontact snel ongemakkelijk

Geiten maken vaak bewust oogcontact met mensen, zo blijkt uit
een nieuwe studie. Als de dieren voedsel zien liggen dat ze niet
kunnen bereiken, staren ze naar mensen in hun buurt in de hoop
dat ze hulp krijgen. Tot nu toe gingen wetenschappers er vanuit
dat alleen honden op die manier communiceerden met mensen.
Onderzoekers confronteerden 32 geiten met een doorzichtige
plastic doos waarin voedsel zat. De deksel zat echter stevig op
de doos. De dieren konden alleen bij het voedsel als ze hulp
kregen van hun eigenaar, die in de buurt stond. De geiten
probeerden bij het zien van de doos bijna allemaal oogcontact
met hun baas te zoeken. Maar ze deden dat vooral wanneer deze
persoon met zijn gezicht naar hen toe stond. De dieren lijken dus
te begrijpen hoe oogcontact werkt.
"Geiten staren soms naar mensen op dezelfde manier als honden
die smeken om voedsel dat buiten hun bereik ligt", verklaart een
onderzoeker.
Het vermogen van de geiten om oogcontact te zoeken met
mensen is opmerkelijk, omdat ze in tegenstelling tot honden niet
als huisdieren worden gehouden. Uit eerder onderzoek is al
gebleken dat geiten slimmer zijn dan je op basis van hun
reputatie zou vermoeden. Deze uitkomsten suggereren dat ze
ook kunnen communiceren met mensen, terwijl ze nooit zijn
gedomesticeerd.

De meeste mensen vinden oogcontact na ongeveer drie seconden
ongemakkelijk worden, zo blijkt uit een nieuwe studie.
Gemiddeld hebben mensen 3,3 seconden na het maken van
oogcontact de neiging om hun blik af te wenden. De individuele
verschillen zijn echter groot. Sommige mensen vinden het geen
probleem om vier seconden in andermans ogen te staren.
De onderzoekers confronteerden 498 studenten met een filmpje
van een acteur die hen minutenlang aankeek. Op het moment dat de
deelnemers het oogcontact ongemakkelijk begonnen te vinden,
drukten ze op een rode knop. De deelnemers die het snelst genoeg
kregen van de priemende blik drukten na 2,6 seconden. De
proefpersonen die het oogcontact het langste konden waarderen,
maakten pas na vier seconden gebruik van de rode knop.
Met speciale camera's werden de oogbewegingen van alle
deelnemers nauwkeurig gevolgd. Uit slowmotion-beelden bleek dat
liefhebbers van lang oogcontact zijn te herkennen aan uitzettende
pupillen. Hoe langer mensen oogcontact willen maken, hoe eerder hun
pupillen zich verwijden nadat hun blik zich kruist met die van de
ander.
Zonder speciale camera's zijn de uitzettende pupillen echter niet of
nauwelijks waarneembaar. Het heeft dus weinig zin om te proberen
de pupillen te 'lezen' van de persoon met wie je oogcontact zoekt.

Parasiet of niet?

De relatie tussen maretak en boom is een bijzondere. Terwijl de boom dood lijkt, draagt
de maretak lichte, groengouden bladeren en dan – in november en december – rijpen de
ronde, witte, doorzichtige bessen. Het lijkt erop dat het leven van de boom zich in deze
plant teruggetrokken heeft. Voor de druïden, zoals de Kelten hun wijze mannen noemden,
was niets heiliger dan de maretak .
Naamgeving
Maretak betekent heksentak en de Latijnse naam Viscum album vertaalt zich in wit slijm.
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Plantkenmerken
Maretak is een struikachtige halfparasiet met smalle, geelgroene, lederachtige blaadjes die
vooral tijdens de wintermaanden opvallen als de bomen kaal zijn.
De tegenoverstaande bladeren zijn smal, geelgroen, een beetje lederachtig en hebben een
wigvormige basis.
De bloei vindt plaats in april/mei. Maretak is tweehuizig, d.w.z. dat er een vrouwelijke en een
mannelijke plant bestaat.
De mannelijke bloempjes zijn vier-of zestallig groter en opvallender dan de vrouwelijke. de
vrouwelijke bloempjes zijn viertallig.
De vruchten zijn bijna witte, iets doorzichtige bessen met een dunne schil die twee
afgeplatte, ovale zaadjes en zeer kleverig sap omhullen.
Merels, maar vooral lijsters eten deze bessen. De reden waarom Maretakken slechts in
bepaalde streken voorkomen, zou ermee te maken hebben dat lijsters op hun trektocht
graag op de hoge Canadese populieren neerstrijken en daar hun ontlasting laten vallen
nadat zij de bessen gegeten hebben. Maretakzaden worden door de vogelmaag niet
verteerd en hechten zich, ingepakt in uitwerpselen, in de bastgleuven van bomen. Deze
uitwerpselen dienen de kiemende zaden als meststof.
Vanuit het kiemende zaadje ontwikkelt zich een kiemstengel die zich van het licht af naar
de tak richt. Wanneer hij deze raakt, ontstaat er een zuignap die zich vasthecht. Van
hieruit groeien er zogenaamde boorwortels die via de schors de boom indringen en zich zo
vasthechten. Weliswaar moet de boom wat voeding (vooral zouten) aan de Maretak afstaan,
maar hij heeft daar weinig last van.
In zijn jeugd groeit de Maretak traag. Hij heeft voor een succesvolle groei een bepaald microklimaat nodig: mist, veel regen en
ochtenddauw tijdens de zomermaanden.
Mythologie
In der Germaanse mythologie speelt zich met betrekking tot de maretak een groot drama af. Loki, de onheilstichter onder de
Germaanse goden, scheurde een maretak af en gooide deze naar Balder, god van licht en schoonheid. De maretak doorboorde
hem, zodat hij dood omviel. Dit werd gezien als het grootste ongeluk dat over goden en mensen kwam.
De reden waarom de maretak Balder het leven ontnam, is omdat hij zelf van de wereldboom afgescheurd was. Deze grove daad
is het symbool voor iets wat genezend had kunnen werken, maar door een respectloze ingreep in het tegendeel verkeerde.
Gelukkig loopt het in de mythologie goed af. Freya, de moedergodin, lukt het, om haar zoon in het leven terug te brengen. De
vreugdetranen die zij huilde over zijn terugkeer, veranderden in witte besjes op de maretak en zij kuste iedereen die onder
een boom liep waarop een maretak groeide.
Als onderpand voor herrijzenis, de overwinning van de dood, speelt de maretak in het
epos Aeneïs van Vergilius een belangrijke rol. De Griekse held Aeneas zou alleen in de
diepte van de aarde af kunnen dalen, wanneer hij een tak van de boom met het gouden
loof bij zich zou dragen. Geleid door duiven ontdekt hij de maretak tussen twee kloven
in de kroon van een steeneik. De steeneik werd gezien als boom van de onderwereld,
maar ook als boom van de wederopstanding. Hij maakte de toegang tot de onderwereld
mogelijk, maar ook de terugkeer. De gouden maretak gold als symbool van het licht met
behulp waarvan men het rijk van de dood kon overwinnen .
Genezende eigenschappen
De maretak werd gezien als geneesmiddel tegen epilepsie. Wanneer vrouwen een takje
met zich mee droegen, bevorderde dit een gemakkelijke bevalling. Zweren genazen het
beste, wanneer de patiënt op een maretakblaadje kauwde en een tweede blad op de
wond legde.
Bovenstaande informatie over de betekenis van de maretak bij de Kelten werd beschreven door de Romeinse botanicus Plinius
de oude in zijn Natuurgeschiedenis, waar het over plantaardige geneesmiddelen gaat.
Tot in de 18 e eeuw werd de maretak in de Engelse en Hollandse medische boeken beschreven als middel tegen epilepsie.
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De moderne Phytotherapie (plantgeneekunde) schrijft maretakpreparaten voor als middel
om spanning op te heffen, bloedvaten wijder te maken, het hart te versterken en tegen
bepaalde kankertumoren. De plant zou de groei van de kankercellen remmen of zelfs
vernietigen.
Magische eigenschappen
Het gebruik van de nieuwjaarsmaretak (Guilán-neuf) is in heel Frankrijk levend gebleven.
In de nieuwjaarsnacht, precies om middernacht, spreekt men onder de maretak zijn beste
wensen voor het nieuwe jaar uit.
In Engeland en Canada is mistletoe met kerst het belangrijkste groen als symbool voor
vriendschap, liefde, geluk en een lang leven. Het kussen onder een struikje mistletoe is een
oude volksgewoonte.
Praktisch gebruik
Het sap van de bessen werd vroeger gebruikt voor het vervaardigen van de lijm, die op lijmstokken
werd gestreken om zangvogeltjes te vangen. Hier stamt de andere Nederlandse naam vanaf:
vogellijm.
Zelf een maretak kweken
Voor het kweken van maretak is veel geduld nodig, de plant groeit immers erg traag. Een maretak
wordt vooral vermenigvuldigd door zaaien, en dat verloopt niet vanzelfsprekend:
In zijn allereerste levensfase is een maretak immers geen (half)parasiet, maar staat hij als epifiet
volledig zelf in voor de opname van voedingsstoffen (die dan door het blad uit de lucht worden
opgenomen). Als je zelf een maretak wil kweken, is het belangrijk zo vers mogelijke bessen te
gebruiken. Je zult die zelf moeten zoeken. De grootste kans om ze te vinden heb je in Limburg.
Het zaaien kan vanaf de Kersttijd tot in maart. Haal pas op het ogenblik van zaaien bessen van de twijgjes. Zaaien van maretak
lukt het best op appel, populier, lijsterbes, wilg, meidoorn, robinia, linde en esdoorn. Kies een boom die op een lichte plek staat,
want een maretak heeft licht nodig. Wrijf de bessen uit vlak bij de basis van een één- of tweejarige tak, die bij voorkeur
horizontaal groeit. 'Zaai' bij voorkeur meerdere zaden op één boom: behalve dat je zo je kans op succes verhoogt, heb je
hierdoor ook meer kans dat je op termijn toch in elk geval éénn mannelijke en één vrouwelijke plant overhoudt. In de loop van
de volgende weken zal het zaad gaan ontkiemen.
Uit de bes komt een kiem, die zich ombuigt naar de tak en daar onder de vorm van
een hechtschijfje contact mee maakt. In de loop van het eerste groeiseizoen
gebeurt er vervolgens weinig: De rest van het zaad komt los van de tak en komt
boven het hechtschijfje te staan, maar verder is er weinig groei te zien. Het
plantje heeft bovendien nog geen contact met de sapstroom van de waardplant, en
overleeft dus op basis van de reserve in het zaad en van het in de lucht aanwezige
water (dit verklaart waarom het zaaien van maretak vooral bij vochtige zomers veel
kans op slagen heeft).
In de loop van de zomer groeit er uit hechtschijfje een kiemworteltje dat de bast
van de plant doorboort, en dat er voor de winter voorbij is in moet slagen om de
sapstroom van de gastheer te bereiken. In april van het volgende voorjaar komen
dan de eerste twee blaadjes uit het plantje te voorschijn... het is inmiddels al meer
dan een jaar geleden dat je het hebt gezaaid...

Killer vanuit een hinderlaag

Een teek is een geleedpotige parasiet die de mens (en dier) bijt om zich vol te zuigen met bloed. Ze
variëren in grootte van 1 tot 3 millimeter, afhankelijk van hun levensstadium. De teek ontwikkelt zich
van larve tot nimf en vervolgens tot een volwassen teek. Het is een zogenaamde drie gastheren
parasiet, dat wil zeggen dat hij in elk van zijn drie ontwikkelingsstadia een nieuwe gastheer zoekt. Bij
de ene gastheer kan de teek met het bloed ziekteverwekkers opnemen en die vervolgens weer op een
volgende gastheer overbrengen. De beet van een teek is over het algemeen niet pijnlijk en wordt
daardoor vaak niet opgemerkt.
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Waarschijnlijk zijn de nimfen het belangrijkst voor het overbrengen van ziekten op de mens. De nimf
is erg klein is (ca. 1 mm), waardoor hij gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. Het vrouwtje (laatste
stadium) valt door haar grootte veel beter op en zal dus sneller worden ontdekt en verwijderd. Het
mannetje zuigt geen bloed en speelt derhalve geen rol bij het overbrengen van ziekten.
Gebeten door een teek? Meld dat hier: www.tekenradar.nl.

Ziekte van Lyme
De ziekte van Lyme is een multi-systeemziekte, een complexe ziekte met een onvoorspelbaar verloop en met vele uitingsvormen. Op veel punten ontbreekt het nog aan betrouwbare wetenschappelijke informatie.
Als er sprake is van een tekenbeet en er wordt een rode ring waargenomen, is
dat het bewijs dat er sprake is van de ziekte van Lyme. In deze situatie is
verder onderzoek overbodig en zal direct overgegaan worden tot
behandeling. De ring kan gedurende enkele weken tot maanden zichtbaar
blijven en verdwijnt vanzelf, ook zonder behandeling. Dat de ring verdwijnt is
géén teken dat de besmetting/ziekte over is! Bij mensen met een donkere
huidskleur is de ring moeilijker herkenbaar en kan die lijken op bijvoorbeeld
een blauwe plek.
Er bestaan geen testen die absolute duidelijkheid kunnen geven. De standaard
bloedtesten voor Lyme hebben diverse fundamentele problemen. Vooral in de
eerste weken/maanden na besmetting zijn ze relatief ongevoelig en wordt een
meerderheid van de infecties gemist. In latere stadia van de ziekte wordt de gevoeligheid meestal beter, maar dan neemt ook
het risico toe dat de behandeling niet meer goed werkt en de ziekte chronisch wordt. Ook in een later stadium kan door
diverse redenen de bloedtest ten onrechte een negatief resultaat geven.
Voor behandeling van de ziekte van Lyme geldt dat het op veel punten ontbreekt aan betrouwbare wetenschappelijke
informatie. In Nederland is er een richtlijn voor diagnose en behandeling van Lyme opgesteld door het Centraal Begeleidings
Orgaan (CBO) die sterk is gebaseerd op Amerikaanse richtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op het gebruik van
antibiotica.
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Verwijderen
 Verwijder de teek zo snel mogelijk, dit verkleint de kans dat geïnfecteerde
teken bacteriën overdragen. Binnen 24 uur verwijderen geeft géén garantie
dat de teek niet kan besmetten!
 Verwijder de teek zonder te draaien en zonder de teek te beschadigen, niet
erin knijpen aangezien er anders een riscio is dat de teek zichzelf leeg maakt
en het risico op een tekenbeetziekte verhoogt. Gebruik, indien voorhanden, een
tekenverwijder-apparaat.
• Irriteer de teek niet met olie, alcohol of vuur en dergelijke, dit verhoogt de
kans op besmetting!
• Desinfecteer het bijtwondje na verwijdering van de teek met alcohol 70% of
met jodium. Het tekenverwijder-apparaat kan na gebruik in kokend water
worden gedesinfecteerd.
• Noteer (indien mogelijk) datum en plaats van een tekenbeet, voor het geval dat
je besmet bent geraakt. De tekenbeet ben je dan waarschijnlijk al vergeten.
Meld iedere tekenbeet bij de huisarts, zodat deze wordt opgenomen in je medisch dossier.
Houd de plaats van de tekenbeet gedurende tenminste 12 weken goed in de gaten.
Verschijnt er een rode ring of vlek op het lichaam (op de plek van de beet of
elders) ga dan onmiddellijk naar de huisarts en vraag om een antibioticakuur.
Vergeet niet een foto van de ring/vlek te maken. Deze kan dienen als
‘bewijsmateriaal’….
Krijg je klachten zonder dat er een vlek was, zoals griepachtige
verschijnselen, keelpijn, hoofdpijn, koorts (opvallend kan zijn dat andere
gezinsleden geen griep hebben) raadpleeg dan je huisarts (bij ernstige
twijfel kun je vragen om een antibioticakuur, ‘het zekere voor het
onzekere’).

Waar vind je teken?
Blijf bij buitenactiviteiten zoveel mogelijk op de paden en let ook goed op in je eigen tuin! De parasieten houden zich
voornamelijk op (schaduwrijk, vochtig) lang gras en laag struikgewas op. Teken worden vooral verspreid door kleine
knaagdieren zoals muizen, maar ook door eekhoorns, vogels, huisdieren zoals kat en hond en grotere zoogdieren zoals herten.
Reeën (en ander wild) zijn ook verspreiders van de teek, dus ter hoogte van ca 1 meter boven de grond kunnen de teken ook
makkelijk van de ree overlopen op struiken en daarna op een toevallige voorbijganger. Vogels en eekhoorns houden zich op in
bomen, dus er is ook kans dat je een teek kunt oplopen die wat hoger in het geboomte zat.
Teken vliegen niet en laten zich niet van een grote afstand vallen. Er moet contact zijn met de struik, boom of grashalm zodat
ze kunnen overlopen.
De teek wordt geactiveerd door het verhoogde koolzuurgehalte in de uitademinglucht, door de warmte van naderende
gastheren (mens en dier) en bewegende voorwerpen.
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Preventie
Door de klimaatverandering zijn teken tegenwoordig het hele jaar actief. Preventie is dus het hele jaar door noodzakelijk.
Het is niet eenvoudig een tekenbeet te voorkomen, maar het is belangrijk het beste te doen wat je kunt. Sommige mensen zijn
blijkbaar aantrekkelijker voor teken dan anderen, net als dat voor muggen geldt. Om een tekenbeet en besmetting door de
teek te voorkomen kunnen de volgende punten in acht worden genomen tijdens en na het verblijven in de natuur:













Zorg voor goed bedekkende kleding. Liefst lichtgekleurde kleding waarop de beestjes goed zichtbaar zijn, bij zowel
recreatie in bossen, velden of duinen, als bij het werken in de tuin (opvallend veel mensen lopen een tekenbeet op in hun
eigen tuin, ruim 30% van de meldingen).
Draag een cap of pet, want teken kruipen vaak op het hoofd en in de nek. Dit
geldt vooral kinderen.
Het wassen van kleding verwijdert teken niet!
Controleer jezelf en eventueel je kinderen regelmatig op de aanwezigheid van
teken. Onthoud hierbij dat teken, en vooral jonge teken, kleiner kunnen zijn dan
een millimeter. Oplettendheid is dus nodig! Controleer vooral warme en vochtige
plekken (zoals : achter de oren, in de liezen, oksels en knieholtes) op het lichaam.
Zorg dat je huisdieren teekvrij blijven, zij nemen de teek vaak als ongenode gast
mee naar binnen.
Blijf op de paden en vermijd het om door struiken en planten te lopen waarop
misschien teken zitten te wachten op een gastheer.
Ga je naar een gebied waar veel teken voorkomen, dan kun je je insmeren met
insectenwerend middelen, zoals DEET. Lemon eucalyptus olie en Tea Tree olie
worden ook genoemd ter voorkoming van teken. Tea Tree oil is een etherische olie
uit de Theeboom (Melaleuca alternifolia) gewonnen. Let op: het is gevaarlijk bij
opname via de mond en voor katten zelfs dodelijk als ze het oplikken.
Er zijn meldingen dat door knoflooktabletten je bloed onsmakelijk wordt voor teken.

Let op!
Bovengenoemde middelen geven zowel bij mens en dier geen garantie op het voorkomen van een tekenbeet. Voorzichtigheid en
oplettendheid blijven dus geboden. Blijf ook alert op symptomen.
Nieuw in ons parasietenbestand
De tijgermug wordt al sinds de zomer van 2005 in Nederland ingevoerd. Hij komt mee met
zeecontainers gevuld met Lucky bamboo uit China. Hij wordt niet alleen aangetroffen in de kassen
waar de Lucky bamboo verder wordt opgekweekt, maar is ook al in de omgeving van die kassen
gesignaleerd.
Net als andere steekmuggen hebben de vrouwtjes van de tijgermug bloed nodig voor de
ontwikkeling van de eitjes in hun lichaam. De inheemse muggen van Nederland steken alleen in de
schemering en ’s nachts. De tijgermug is vooral overdag op zoek naar bloed, dus wanneer haar
gastheren (mensen en dieren)actief zijn. Dit betekent dat de mug bij het steken zeer alert moet
zijn om niet doodgeslagen te worden. Ze steekt daarom meestal maar kort en heeft meerdere
zogeheten bloedmaaltijden nodig om voldoende bloed bij elkaar te krijgen voor haar nageslacht.
Bij het steken kan de tijgermug met het bloed ook virussen opzuigen, die in het bloed aanwezig zijn. Als ze daarna weer een mens of dier steekt,
kan ze daarbij een deel van de eerder opgenomen virussen in het lichaam brengen. Zo kan de tijgermug diverse ziekten overdragen. Deze
"wisselende contacten" maken dat er een verhoogde kans is op het oppikken en verspreiden van virussen.
De meest genoemde virussen zijn knokkelkoorts (dengue), zika, gele koorts en hersenvliesontsteking.
Tijgermuggen kunnen de virussen meenemen tijdens hun reis naar Nederland. Ze zijn bovendien in staat om de virussen op hun nageslacht over
te dragen.
De virussen kunnen Nederland ook inkomen doordat mensen in het buitenland een infectie hebben opgelopen. Zonder tijgermug als overdrager
van deze virussen vormen deze personen geen risico voor hun omgeving. Met tijgermuggen leveren ze wel een gezondheidsrisico op.
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Tuinkalender voor september

Kortere dagen, zwoele temperaturen, de nazomer is begonnen. Het einde van de zomer is heerlijk voor de tuin. De dagen zijn vaak
nog lekker warm en ’s ochtends ligt er een mooie dauw op de natuur. De zomerbloeiers hebben nu hun beste tijd gehad en kunnen
worden teruggeknipt, zodat er volop ruimte is om te genieten van al hetgeen de herfstbloeiers te bieden hebben!
Kraamkamer
 Neem stekken van de nieuwe scheuten van vaste planten.
 Neem houtstekken van de zomerscheuten van struiken en bomen.
Lees meer over stekken
Gazon
• Als je gazon een opknapbeurt nodig heeft of als je een nieuw gazon aan wilt leggen, is de
nazomer het ideale tijdstip om dat te doen. De zaden ontkiemen prima omdat de grond nog
opgewarmd is. Let erop dat er gesproeid wordt tijdens aanhoudende droogte.
• Het gras groeit niet meer zo hard als in de afgelopen maanden. Maai het daarom weer minder.
• Kleine kale plekken kunnen gemakkelijk hersteld worden door wat graszaad te strooien. Hark
eventueel vilt uit, maak het oppervlak wat los en egaliseer.
Lees meer over het aanleggen en onderhouden van gazons

Vijver

Meer kijken:
Buxus snoeien
Buxus stekken
Vaste planten scheuren
Hoe kan je rozen verzorgen?
Borders ruimen
Water geven en mulchen
Gazon verticuteren
Gazonmaaisel
Bladeren vegen
Onderhoud vijver
Voorjaarsbollen in gazon
Narcissen planten
Zomerbollen overwinteren
Bloempotten volplanten
Tips voor een stralende herfsttuin

 Houd de vijver bij. Let er op dat de waterlelie met zijn grote blad niet te veel van




het wateroppervlak bedekt. De hard gegroeide planten van dit jaar kunnen
uitgedund worden en kroos kan met een schepnetje weggehaald worden.
Hoewel de buitentemperaturen vooral 's nachts behoorlijk kunnen dalen, zal het
vijverwater nog redelijk op temperatuur blijven. Blijf de vissen voeren om de
conditie op peil te houden of om deze eventueel nog te verbeteren.
Om vallende bladeren uit de vijver te houden kunt u een fijnmazig plastic net over
de vijver spannen. Hiervoor zijn twee manieren: het net over in de grond gestoken
stokken spannen of het net met zware stenen strak over het water spannen.
Lees meer over het aanleggen en onderhouden van vijvers

Beplanting
 Blijf op de rozen letten. Ze bloeien namelijk nog een tijdje door. Verwijder regelmatig de uitgebloeide bloemen
verwijderen zodat de verdere bloei bevorderd wordt.
 Je kunt de nieuw aangekochte vaste planten in de bloemborders planten. De grond is nu namelijk nog warm, zodat de plant
snel nieuwe wortels schiet. Zo zijn de planten sterk voordat de winter invalt.
 Buxusboompjes kunnen goed in potten op het terras gezet worden. Je moet wel goed opletten of ze niet te nat of juist te
droog staan. Plant de Buxus in een royale pot met goede aarde en geef regelmatig extra voeding.
Zie ook:
Aanleggen en vernieuwen van borders
De juiste plant op de juiste plek
Planten doe je zo
Snoeien
 Notenbomen kunnen het best in de nazomer gesnoeid worden. De snoeiwonden
helen sneller en het voorkomt bloeden.
 Knip de takken van framboos die vrucht hebben gedragen af tot de grond. Bind
de nieuwe takken bij elkaar zodat ze steun hebben.
 De bloeitakken van de klimhortensia kunnen teruggesnoeid worden als ze na de
bloei te ver naar voren komen.
Lees meer over snoeien
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Overige
• Bewaar al je tuinafval op een grote hoop en gooi dit niet in de container. Op een grote hoop zal het afval verteren tot
prachtig compost dat je kunt gebruiken om beplanting te beschermen en de grond in conditie te houden.
• Maak het nestkastje alvast schoon. Op dit moment kunnen vogels het al gebruiken als slaapplaats.

Moestuinkalender voor september

Het is de hoogste tijd om een groot deel van de oogst uit de moestuin te verwerken en conserveren.
Zaaien en planten
 Spinazie zaaien.
 Aan het eind van de maand kun je uitjes planten voor een zeer vroege opbrengst in het
komende jaar. Let wel op dat er maar een paar rassen geschikt zijn voor deze late planting.
Plant de uitjes op een beschutte plek in goed gedraineerde grond.

Meer kijken:







Winterstek nemen
Zelf een composthoop maken
Groenten wecken
Bietjes kweken
Ecologische bewaarmethoden
groenten
Duurzaam groenten kweken
Pompoen snijden en schillen
Aardperen (Engels)
Knoflook
Spinazie zaaien
Winterpostelein

Oogsten

 Deze maand zijn de bewaaraardappels oogstrijp; kies hiervoor een droge dag met een beetje

zon. Als je aardappels te lang in de grond laat zitten zullen slakken de knollen aanvreten

waarna je ze niet meer kunt bewaren. Nadat de aardappels uit de grond zijn, moet je ze

eerst een paar uur laten drogen op het grondoppervlak. Bewaar de goedgekeurde aardappels

op een donkere, koele plek.
 Blijf bonen en courgettes,komkommers,enzovoort plukken als ze nog jong en zacht zijn. In
deze tijd van het jaar zullen ze minder goed eetbaar worden.
 Ook sla moet je snel oogsten anders gaat ze zaad vormen en wordt het bitter.



Overig
 Een enorm goede bodemverbeteraar is zelfgemaakte compost. Doe al je tuinafval in de
compostbak,behalve zieke en lastige onkruiden.
 Blijf zorgen voor voldoende water zodat neusrot geen kans heeft bij bijvoorbeeld: paprika’s
en tomaten. Als er een zwarte oneetbare plek verschijnt aan de onderkant ben je al te laat
dus blijf hier op letten.
Bij het planten van fruitbomen, kan je best de bodem goed voorbereiden. In de moestuin en ook in de kruidentuin, kan je
ook met bloembollen werken. Allium-soorten bijvoorbeeld zijn zeer decoratief.

Zie ook: Alles over de moestuin

Camouflage

Camouflage (of verhulling) is het zodanig toepassen van kleur, tekening en vorm dat een normalerwijs zichtbaar object tegen
zijn achtergrond verdwijnt of moeilijker wordt herkend. Er is bij camouflage dus sprake van gezichtsbedrog. Camouflage bij
dieren kan verschillende vormen aannemen.
Schutkleur
De bekendste vorm is de schutkleur: de kleur aannemen van de achtergrond.
Sommige dieren kunnen zich dankzij een camouflerende schutkleur verschuilen voor
belagers, andere gebruiken hem om te jagen op prooien. Ook moeten dieren het
gepaste gedrag vertonen bij hun camouflage. Zo zitten nachtvlinders overdag
doodstil op planten om niet op te vallen.
Een schutkleur kan op verschillende manieren tot stand komen. Tijdens de
ontwikkeling krijgen sommige dieren, zoals bepaalde kevers, een huid die
overeenkomt met de kleur en de tekening van de omgeving. Soms lijken ze zelfs op
takken en stenen. Er zijn ook dieren, zoals bepaalde krabben, die materiaal uit de
omgeving verzamelen en dit aan hun lichaam vastmaken.
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Bekende voorbeelden zijn:
 wandelende takken en bladeren
 vele vlinders, bijvoorbeeld de peper-en-zoutvlinder
 vele rupsen lijken op takjes en hebben kleuren gelijk een tak of blad waarop ze leven.
 vele broedende vogels op het nest, bijvoorbeeld eenden-soorten en fazanten.
 Vaak wordt gedacht dat de kameleon van kleur verandert vanwege camouflage. Dit is niet het geval. Het hangt meer samen
met de gemoedstoestand van het dier. Daarnaast met licht en temperatuur in de omgeving.
Een schutkleur is zowel handig voor een prooi als voor en roofdier. De prooi kan zo goed onzichtbaar blijven, terwijl de vijand
de prooi goed kan besluipen.
Vormvervaging
Een tweede vorm van camouflage is vormvervaging. Dit wordt ook wel
disruptieve kleuring genoemd. Hierbij heeft het strepenpatroon van bepaalde
dieren tot gevolg dat de vorm en contouren van het lichaam vager worden. Het
dier is zelf wel opvallend van kleur of patroon, maar de contouren van het dier
worden door zijn belagers moeilijker herkend. Deze vorm van camouflage treft
men bijvoorbeeld aan bij de tijger, de zebra, bepaalde koraalvissen en
inktvissen die een inktwolk uitstoten. De vormvervaging van zebra's heeft
daarbij nog een neveneffect, namelijk dat individuele zebra's in een kudde
moeilijker worden geïdentificeerd: de vormen lopen als het ware in elkaar over.
Schaduwwerking
Bij een andere effectieve vorm van camouflage die men bij sommige dieren
tegenkomt, wordt de ruimtelijke waarneming (bijvoorbeeld: wat is de boven- en
wat is de onderkant?) verstoord.
Dit wordt bereikt door omgekeerde schaduwwerking. Bij bepaalde haaien is
bijvoorbeeld door verschillende pigmentering de buik wit en rug donker
gekleurd. Andere voorbeelden zijn pinguïns en zalmen. Sommige vogels
hebben donkere veren op de rug en witte veren op de buik. Deze vorm van
camouflage kan ook tot gevolg hebben dat dier moeilijker van de achtergrond
is te onderscheiden. Bijvoorbeeld, een haai zal van boven gezien moeilijker
van de donkere diepte, en van onderen gezien van het lichte oppervlak zijn te
onderscheiden.
Ook kan het herkenning van diersoorten van opzij lastiger maken. Zonlicht van boven en schaduw van onder zal bijvoorbeeld
het contrast tussen de zwarte rug en witte buik van een vogel doen afnemen, waardoor hij minder opvalt tegen zijn
achtergrond.

Zie je wel wat je denkt dat je ziet?

Bij mimicry of mimicrae lijkt een dier of plant op een ander dier of plant, veel
meer dan door toeval, levenswijze en gezamenlijke afstamming verwacht mocht
worden. Een van beide soorten bootst de andere soort na.
Er zijn verschillende soorten mimicry, waarbij de belangrijkste zijn:





Mimicry van Müller: verschillende gevaarlijke (bijvoorbeeld giftige) soorten
lijken op elkaar.
Mimicry van Bates.: op zichzelf ongevaarlijke soorten lijken op gevaarlijke.
Mimicry van Peckham : mimicry door roofdieren van hun prooidier of andere
soorten uit hun omgeving, om zo de prooi te lokken of ongemerkt te kunnen
benaderen.

Als een onderdeel van een dier een ander onderdeel nabootst, spreekt men wel
van automimicry. Bekend zijn de oogvlekken bij de staart van tropische vissen,
die de aanvaller op het verkeerde been moeten zetten.
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Twee soorten wespen, en vier soorten van
niet stekende insecten die wespen nabootsen

Een bekend voorbeeld van mimicry in West-Europa zijn de geel-zwarte strepen bij diverse soorten insecten, waarvan
sommigen steken. De gelijke tekening van bijvoorbeeld bijen en wespen is een voorbeeld van mimicry van Müller, terwijl het
nabootsen van die tekening door fopwespen een voorbeeld is van mimicry van Bates.
De meeste en bekendste voorbeelden van mimicry vindt men bij insecten, maar het komt ook voor bij andere dieren en zelfs
bij planten. Een voorbeeld van dit laatste zijn de spiegelorchissen, die insecten imiteren om zo hun soortgenoten te lokken.
Deze insecten helpen de bloem bij de bestuiving.
Akoestische mimicry
Naast de genoemde visuele mimicry is in onderzoek vastgesteld dat akoestische mimicry
onder dieren bestaat. Bepaalde oneetbare nachtvlinders maken als reactie op signalen van
vleermuizen zelf ultrasone klikkende geluiden.
Ook de rupsen van het berggentiaanblauwtje maken gebruik van geluiden om de mieren die
zij parasiteren te doen geloven dat zij een mierenkoningin zijn.
Geurstoffen
Sommige insecten gebruiken geurstoffen om insecten van een andere soort te misleiden.
Er zijn enkele soorten vlinderlarven die als prooi in een
mierennest terechtkomen en dan
feromonen afscheiden waardoor ze in plaats van te worden opgegeten juist worden
beschermd en vertroeteld door mieren.
Er zijn roofinsecten die hun prooi lokken met feromonen van de prooisoort. Hetzelfde
geldt voor parasitaire insecten, zoals de larven van oliekevers die (onder andere)
feromonen gebruiken om een bij te lokken, om daarna mee te liften naar een bijennest.
Stinkzwammen en sommige aronskelken verspreiden een lijkengeur om bromvliegen aan te trekken die voor de verspreiding van
sporen en voor de bevruchting moeten zorgen.

Carniflora

Zoals alle organismen hebben planten behoefte aan vocht en voedsel.
De meeste planten halen vocht en voedsel (mineralen) via de wortels
uit de grond. Vleesetende planten echter hebben zich over het
algemeen aangepast aan een voedselarme grond. De wortels van deze
planten nemen slechts (veel)vocht op, zonder voedsel. Hierdoor is
deze plantengroep gedwongen om voedsel ergens anders weg te halen.
De planten hebben zich hierop toegelegd op het vangen van insecten
om zo toch aan de broodnodige mineralen te komen.
Heel lang wisten we niet hoe dit werkte, waardoor dit soort planten
een duivels imago kreeg……
Intussen weten we beter, en kunnen we dit soort planten heel goed

zelf op de vensterbank kweken!
Vochthuishouding
Vleesetende planten hebben over het algemeen veel water nodig om de verteringssappen op peil te
houden. Vergelijkbaar; de mens heeft eveneens veel water nodig om zo het maagzuur op peil te houden.
Immers het “maagzuur” in de bekers van de bekerplanten en de druppels van de zonnedauw verdampen
continue, dit vocht dient dan ook constant aangevuld te worden. Vandaar dat de meeste vleeseters erg
veel vocht gebruiken.
Om de (verterings)sappen in de plant te circuleren, en voor sommige vleeseters om de “spieren” te kunnen
gebruiken, is zonlicht nodig. Door middel van zonlicht nemen de wortels vocht op uit de grond. Bij weinig
zonlicht zijn de wortels niet in staat om veel vocht op te nemen. Staan de wortels dan toch in de natte
grond, dan kunnen ze verrotten. Richtlijn: hoe meer zonlicht hoe meer vocht in de grond en vice versa.
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Gebruik alleen regenwater, gedemineraliseerd water of gedestilleerd water. Gekookt drinkwater nooit gebruiken, hierdoor
slaat weliswaar een deel van de kalk neer op de bodem van de pan of fluitketel maar de overige ongewenste mineralen blijven in
het water aanwezig, dus blijft het ongeschikt. Drinkwater bevat kalk en veel mineralen, wat, los van overige problemen,
wortelrot kan veroorzaken.

Venusvliegenval (Dionea muscipula)

Amerikaanse bekerplanten (Sarracenia’s)

Tropische bekerplant (Nepenthes)

Vertering
Ons maagzuur bevat, evenals het maagzuur van veel vleesetende planten, enzymen die eiwitten afbreken, evenals (nuttige)
bacteriën die de voedingsdelen helpen afbreken. De afvalstoffen van de bacteriën worden door de plant als bereikbare
voedingsstoffen opgenomen. Een aantal vleesetende plantensoorten is volledig afhankelijk van bacteriën in het maagzuur, deze
planten beschikken niet over enzymen. Deze groep duiden we vaak aan als “half-carnivoren”. Overigens worden alleen de weke
delen van de insecten verteerd, de buitenkant van de insecten zijn onverteerbaar en blijven achter.
Arme grond
Over het algemeen (90%) geldt dat vleesetende planten groeien op natte mineraal- en kalkvrije gronden. In de natuur komen
deze gronden voor in de vorm van moerassen en regenwouden. Een kalkarme grond die wij in Nederland kennen is
hoogveengrond. Veen bestaat uit vele lagen afgestorven veenmos. In gedroogde vorm wordt dit Turf genoemd. Een
veenmossoort dat uitermate geschikt is voor vleesetende planten is sphagnummos.

Australische bekerplant (Cephalotus) - Zonnebekerplant (Heliamphora) - Zonnedauw (Drosera)

Winterrust
In een gematigd klimaat als Nederland, zijn er ’s winters geen of erg weinig insecten. Het heeft voor de vleesetende plant
geen zin om “in vol ornaat” te blijven wachten op insecten. Efficiënt als deze plantengroep is, zullen de vallen in de winter
verdwijnen. Zij verdrogen. Vaak worden alleen nog maar blaadjes gemaakt om toch aan noodzakelijk zonlicht te komen. Het is
dus normaal dat de planten in de winter verdorren en/of alleen blaadjes maken. Een aantal planten verdort zelfs totaal en
komen in de lente weer opnieuw op uit de ondergrondse delen. De Venus Vliegenval is daarvan een voorbeeld.
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Aanmaak van vallen
Wanneer wij onze buik hebben volgegeten gaan wij naar het toilet om onze darmen weer te legen. Wanneer de bekers van de
vleesetende planten vol zitten met insecten, is het voor de plant niet mogelijk om naar het “toilet” te gaan. In plaats daarvan
sterft de beker af en wordt weer een nieuwe aangemaakt. Het is dus normaal dat er ook in de zomer continue “volle” bekers
afsterven.
Als er weer nieuwe bekers aan worden gemaakt heeft de plant het naar zijn zin. De plant is niet gezond als er ’s zomers bekers
afsterven zonder dat er nieuwe bekers aan worden aangemaakt.

Blaasjeskruid (Utricularia)

Cobralelie (Darlingtonia californica)

Vetblad (Pinguicula)

Hoezo, plant-aardig?

Een rups doet zich nietsvermoedend te goed aan een smakelijk
hapje. De sappige bladeren van de op het eerste oog weerloze
koolplant smaken hem uitstekend. Dan vliegt uit het niets een
sluipwesp op de rups af. De aanvallen worstelt met zijn
slachtoffer, maar krijgt het voor elkaar een eitje in de rups te
leggen. In het rupsenlijf ontwikkelt het wespenei. De larve die
eruit kruipt vreet de rups van binnenuit op, tot er niets van over
is. De kool is van de vraatzuchtige rups verlost.
Maar wie had die wesp
eigenlijk gewezen op de
aanwezigheid van die
rups? Dat deed de
plant zelf. Planten
mogen dan zwijgzame
wezens lijken, toch
kunnen ze heel
efficiënt met elkaar
Een rups wordt geparasiteerd door
communiceren.
sluipwespen

Planten beschikken over een arsenaal aan wapens die hen helpen
aanvallen van insecten af te weren. Sommige planten produceren
chemicaliën die giftig zijn voor hun belagers of ze zwaar op de maag
liggen. Andere planten vormen stevige stekels of doornen die de
herbivoren verwonden of doden. Nog andere planten roepen de hulp in
van jagende dieren om hen te verlossen van hun belagers.
Eén van dergelijke planten is een wild tabaksplantje ( Nicotiana
attenuata) dat groeit in de VS. Amerikaanse onderzoekers
onderzochten hoe het plantje omgaat met aanvallen van rupsen van de
tabakspijlstaart ( Manduca sexta), een mot. De rups haalt uit het
tabaksplantje niet alleen voedingsstoffen om te groeien; ze gebruikt
ook de nicotine van de plant om zichzelf te hullen in een stinkende
nicotinewalm die sommige vijanden, zoals wolfsspinnen, op een afstand
houdt.
De tabaksplant op zijn beurt, geeft vluchtige gassen vrij wanneer hij
aangevreten wordt door een rups. Die gassen verraden de positie van
de anders goed gecamoufleerde rups en trekt natuurlijke vijanden van
de rupsen aan.
Tot voor kort was nog nooit aangetoond dat deze strategie de
overlevings- of voortplantingskansen van het tabaksplantje ook
effectief doet toenemen. De Amerikaanse biologen toonden aan dat
tabaksplantjes die de vluchtige gassen kunnen vrijgeven twee keer
meer knoppen en bloemen konden vormen dan tabaksplantjes die door
genetische manipulatie geen gassen meer produceerden. De planten
vormden alleen meer knoppen en bloemen als boloogwantsen het aantal
rupsen halveerden. Dit is het eerste bewijs dat de vluchtige
plantengassen onrechtstreeks de plant beschermen tegen
planteneters.

Plant vecht terug
Aangezien een plant zich niet kan bewegen, kan hij onmogelijk
wegrennen als hij wordt belaagd door schimmels of knagende
beesten. Ook de vijand van zich afslaan, of die eens even goed
uitschelden, zit er voor de plant niet in.
Daarom hebben planten andere methodes om af te rekenen met belagers. Zodra een ondier, zoals een rups of mijt, zich
vergrijpt aan hun takken of bladeren, maken veel planten giftige stoffen aan die de insecten niet lusten of zelfs doden. Zo
maakt de tabaksplant extra nicotine aan als er aan hem wordt geknaagd.
Meer zien?






The intelligence of plants
What plants talk about
Plants: murder and mayhem
Plants: love and lies
The secret life of plants

Insecten schieten te hulp
Elke plant communiceert, van aardappelplanten tot grassen. En dat doen ze allemaal met
dezelfde soort geuren, op basis van vluchtige stoffen. Alleen zijn de combinaties en
hoeveelheden anders, waardoor ze verschillende informatie kunnen doorgeven. Zelfs
planten van dezelfde soort kunnen zo een verscheidenheid aan berichten de wereld in
sturen. Stel, je hebt twee bonenplanten die elk door een andere insect worden
aangevreten.
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Beide planten roepen dan de hulp in van de natuurlijk vijanden van dat insect, door allebei een andere mix van vluchtige stoffen
af te geven. Die worden herkend door de natuurlijke vijanden van dat specifiek insect.
Hoe weet een plant dat hij wordt opgegeten, en welk insect van hem aan het smikkelen is? En dus wie hij om hulp moet vragen?
Wanneer een insect van een plant eet, komt er speeksel van het insect in de plant. De stoffen uit het speeksel zetten een
reactie in gang. Deze reactie zorgt ervoor dat de plant een specifieke mix van vluchtige stoffen aan de lucht afgeeft, die de
natuurlijke vijand van de knager herkent. Wordt een plant op een andere manier beschadigd, bijvoorbeeld als er een tak
afbreekt of een blad scheurt, dan komen er geen geuren vrij die insecten lokken. Dat heeft geen zin, want een insect zou toch
niet kunnen helpen als de schade ontstaat bij een storm, of doordat een groot dier van de plant eet.
Planten onder elkaar
Planten communiceren niet alleen met insecten, maar ook onderling. Als een kever of een schimmel een maïsplant te grazen
neemt, dan komen de signaalstoffen die het aangetaste maïs uitscheidt ook bij zijn buren. Deze andere maïsplanten weten dan
dat de buurman wordt aangevallen en zetten snel een reactie in gang om zichzelf te beschermen tegen een mogelijke aanval
van dezelfde belager. De nog niet beschadigde maïsplant maakt bijvoorbeeld giftige stoffen aan die de schimmel het leven
zuur maakt. Of hij geeft een signaal af aan de lucht om uit voorzorg de natuurlijk vijand van de kever te roepen. Dit geldt niet
alleen voor planten van dezelfde soort, want verschillende plantensoorten luisteren de boodschappen van elkaar af. Zo maakt
een tabaksplant gifstoffen aan als hij signalen opvang van een gewonde tomatenplant. Zelfs de verschillende onderdelen van
een plant communiceren met elkaar. Als een rups aan een blad knaagt, stuurt de plant allerlei moleculen als een soort
buizenpost naar de bladeren verderop, om ze te waarschuwen voor de veelvraat.
De taal der liefde
Sommige soorten planten zijn voor hun bestuiving afhankelijk van één enkele diersoort. Voor hen is het
belangrijk dat ze alleen voor die soort aantrekkelijk zijn. Zo produceren ze bijvoorbeeld een geur die
lijkt op die van het voedsel dat het betreffende die graag eet
of die vrijwel gelijk is aan de geur van het mannetje/vrouwtje
van de soort. Soms lijken de bloemen op een insect waardoor
het insect wil paren en zo de bloem bestuift, zoals bij de
vliegenorchis.
De bloem heeft vaak een zogenaamd honingmerk, een vlek op
het bloemblad die naar de nectar (en stuifmeel) leidt. Deze vlek is door de mens niet altijd te zien, maar kan wel onder UVlicht zichtbaar gemaakt worden. Daarnaast is de bloemkleur van belang, omdat bijen lang op dezelfde bloemkleur blijven
vliegen.
Firma list en bedrog
Sommige planten beschikken over speciale aanpassingen in hun uiterlijk. Sommige soorten
passiebloemen maken bijvoorbeeld kleine, ronde, gele bolletjes op hun stengels en
bladeren aan. Deze bolletjes lijken heel erg op de eitjes van de zebravlinder. Deze vlinder
legt namelijk bij voorkeur haar eitjes op passiebloemen. Wanneer de eitjes uitkomen,
vreten de rupsen vervolgens de plant aan. Voordat de zebravlinder de eitjes legt,
onderzoekt deze eerst of er al niet eitjes van soortgenoten op de plant zijn gelegd.
Eerder gelegde eieren vormen een gevaar, daar de pasgeboren rupsen de nog niet
uitgekomen eieren aanvreten. Een zebravlinder die eieren van zijn soortgenoten aantreft, zal dan ook de passiebloem weer
verlaten. Door deze kleine, gele, ronde eitjes na te bootsen (dit heet mimicry), verdedigt de passiebloem zich.

Planten onder vuur

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 voedingselement. Ook de bomen in je tuin
kunnen te maken krijgen met infecties, welke zeer gevaarlijk voor ze kunnen zijn.
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Honger
Ook planten hebben een gezond dieet nodig. Voeding voor planten bestaat uit zes hoofdelementen: 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 paarse bladverkleuring.
 kalium (K): bevordert de bloei, de vorming van vruchten en het "afharden" van scheuten. Ktekort is herkenbaar aan gekleurde plekken op het blad, beginnend aan de bladrand.
• magnesium (Mg): onmisbaar bij het aanmaken
van bladgroen. Mg-tekort is herkenbaar aan
gekleurde plekken in het blad en groene
nerven.
 calcium (Ca): belangrijk als
structuurverbeteraar. Het activeert het
bodemleven zodat de plant gemakkelijker
voedingsstoffen opneemt. Ca-tekort komt
nauwelijks voor
 zwavel (S): speelt onder meer een rol in de
waterhuishouding. S-tekort komt nauwelijks
voor.
Ook sporenelementen zijn belangrijk als extra aanvulling om de weerstand te
verhogen. Dit zijn: ijzer (Fe), mangaan (Mn), zink (Zn), boor (B), molybdeen (Mo), koper (Cu)
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 name bacterievuur erg bedreigend is.
De naam bacterievuur wijst al op het karakteristieke van de ziekte. Dit is het bruinzwart verkleuren, verdorren en
verschrompelen van bloemen, bladeren en hout. Het kan de getroffen planten (meestal heesters of bomen) in korte tijd
volledig te gronde richten. Door de besmettelijkheid en de ernstige gevolgen voor de aangetaste plant vormt deze ziekte een
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?
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 Algemeen: kenmerkend is dat de verdroogde bloesems, bladeren en vruchtjes niet afvallen

maar tot in de winter aan de plant kunnen blijven zitten. De ziekte verspreidt zich dikwijls
snel door de boom of struik.
Bij het aansnijden van de bast onder een aantasting wordt een roodbruin gevlamde
verkleuring zichtbaar, die later door verrotting bruin wordt en veelal vochtig.
 In de winter: verschrompelde jonge vruchtjes of bloemtrossen en verdroogde bladeren die
aan de takken blijven hangen. Kankerplekken op stam en dikkere takken. Bast plaatselijk
paarszwart verkleurd. Op de grotere takken en stam zijn de overwinteringskankers
zichtbaar.
 In het voorjaar: kankerplekken vochtig, soms met bacterieslijm, aan de randen. Slijm
eerst melkachtig wit maar al snel oranje en later geelbruin verkleurend. Verwelkende,
verschrompelde en verdorde of verdroogde bloesem die aan scheuten blijft zitten. Jonge
vruchtjes verkleuren zwart en drogen in.
Meer zien?
 In de zomer en herfst: verwelkende of reeds verwelkte bloesem bij laatbloeiende
 Samenstelling van meststoffen
struiken. Verwelkende of verdroogde scheuten, veelal met vaantjes aan de top.
 Plant health and disease trouble
Verwelkende, later verdroogde bladeren, vaalgroen en later bruin tot zwart wordend;
shooting guide
eerst aan de vruchtspoortjes en de scheuten, later aan de takken. De top van de zieke
 Pests & diseases
 Bacterievuur
twijg krult naar binnen en verdort. Soms druppels wit tot geelwit bacterieslijm aan de
 Meeldauw bestrijden en voorkomen
bladsteeltjes en scheutjes. Deze kunnen door regen uitvloeien en na opdrogen op
 Het rijk van bacteriën en schimmels
bladsteeltjes en scheuten achterblijven als een zilverachtige film. Ziek twijgweefsel is
waterachtig en voelt kleverig aan. Bij aansnijden van de grotere takken wordt een roodbruine gevlamde verkleuring van de
bast zichtbaar. In de herfst is het zieke schorsweefsel van de grote takken en de stam roodbruin tot donkerpaars
verkleurd.

19

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.
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:
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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.

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.
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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.

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.
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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.

David en Goliath

Tussen het zomers groen valt het ineens op: bomen met geel, aangevreten blad of, nog erger, bruin of zelfs helemaal geen
blad! De oorzaak is vaak van miniscule afmetingen…….

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.

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.
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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.

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.

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.
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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
Meer zien?
-indien mogelijk- middelen op plantaardige basis met een korte werkingsduur die
 Brandnetelgier maken
selectief werken. In het tuincentrum kun je dergelijke middelen vinden.
 Smeerwortel herkennen en gebruiken
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 water 20 minuten laten koken, 1 dag
laten trekken, zeven, zachte zeep toevoegen. 1 op 4 verdunnen en op de planten spuiten.
• Heermoesthee: Helpt tegen schimmels. Wordt gemaakt van heermoes
(akkerpaardestaart). 30 gram droog product 20 minuten laten koken in een
liter water, 1 dag laten trekken, zeep toevoegen, zeven, 1 op 4 verdunnen en op
de planten spuiten.
• Kamillegier: Helpt tegen luizen. Handvol bloemen enkele uren in water laten
weken, zachte zeep toevoegen en op de planten spuiten.
• Rabarberbladgier: Helpt tegen koolvlieg, rupsen en luizen. Handvol
rabarberbladeren enkele uren in water laten staan. Bladeren eruit halen. Bij de
stam van koolplanten gieten of op de planten spuiten.

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.

Dodelijk!

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.
Filmpjes over giftige planten:
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.






Gif of gift?
Giftige planten en huisdieren
Intoxicatie door planten
Lethal plants

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
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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).
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
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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
 Giftige of verdachte planten



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

**

Papaver somniferum

slaapbol

Alles behalve zaden

***** bij grote hoeveelheden

Phytolacca americana

karmozijnsbes

bes en blad

**

Polygonatum

Salomonszegel

Bessen

**

Prunus

Pruim, abrikoos, kers

Pit

***
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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 ****

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
Meer lezen over hulp bij vergiftiging:
 diarree
 Kinderen en vergiftiging
 hijgen, moeilijke ademhaling
 Vergiftiging bij huisdieren
 spierrillingen en beven
 Vergiftiging voorkomen
 stuipen
 mondletsels en huidletsels (na huidcontact met planten)
Mocht er onverhoopt toch iemand vergiftigd raken, neem dan beslist de volgende richtlijnen in acht:

Blijf kalm.

Waarschuw onmiddellijk gespecialiseerde hulp: de huisarts of 112.

Als het slachtoffer braakt, bewaar het braaksel dan.
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.
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de hoeveelheid die het slachtoffer heeft ingenomen, bijvoorbeeld het aantal bessen.
de reacties die het slachtoffer vertoont: buikloop, jeuk, huiduitslag, verwijding van de pupillen.
het tijdstip waarop het slachtoffer in contact kwam met de giftige plant.
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.

o
o
o
o


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.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

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.
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……
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.
De familie Arum: De aroïne in de bessen verlamt het zenuwstelsel.
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.
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.
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.
De familie Anemone: Een volwassene sterft na het eten van minimaal dertig verse anemoontjes. Alle plantendelen zitten vol met giftige
anemonine en protoanemonine.
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.
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.

Tuinkalender voor oktober

Juist in de herfst is er genoeg te doen in de tuin, die voorbereid moet worden op onstuimig weer.



Gazon
 Omdat de bodemtemperatuur nu nog een stuk hoger is dan in het vroege voorjaar, kun je het
gazon nog prima maaien. Binnen enkele weken heb je een mooie grasmat.
 Nu het stilaan kouder wordt, is het niet meer nodig om het gazon nog veel te maaien. Je kunt
er beter wel voor zorgen dat het gras niet te lang is als we de winter in gaan. Mosvorming
ontstaat veel sneller bij lang gras.
Grasmaaisel kun je tijdens het maaien het beste gelijk afvoeren. Het najaar breekt het gras namelijk niet goed af. Het
gevolg is dan dat het gemaaide gras een vrijwel ondoordringbare laag vormt voor lucht en water, waardoor het gras een
viltachtig laagje krijgt.
Lees meer over het aanleggen en onderhouden van gazons

Vijver
 Als je een vijver hebt, kan deze vervuilen door het vallende blad. Je kunt dit voorkomen door een net over het water te
spannen.
 Het koude water zorgt ervoor dat de visssen zich dieper in de vijver ophouden. Je kunt de vissen voeren zolang de
watertemperatuur nog boven de 5 °C is.
Lees meer over het aanleggen en onderhouden van vijvers
29

Beplanting
 De border kan deze maand nog veranderd worden als je dat wilt. Omdat het blad
nog niet afgestorven is, kun je goed zien waar alle planten staan.
 De hoofdrolspelers van de oktoberborder zijn de asters. Ze geven de borders in het
late jaar nog kleur en lokken vlinders de tuin in. Je kunt ze in volle bloei planten. Hoge
soorten blijven beter overeind staan als je er een plantensteun bijzet.
 Oktober is de maand van de bloembollen. Er is buiten dus genoeg te doen met het
planten van bollen. Maar niet alleen in de tuin kun je met bollen aan de slag, ook is het
leuk om vroegtijdig de bloei in huis te halen.
 Veel van je planten zijn uitgebloeid en hebben nu rijpe zaden of bessen. Verzamel
deze voordat de vogels of de insecten er mee weg zijn. Veel van deze zaaddozen zijn
trouwens ideale benodigdheden voor de bloemschikliefhebber.
 Blijf beplanting water geven, het kan behoorlijk droog weer zijn in oktober.
Zie ook:
Aanleggen en vernieuwen van borders
De juiste plant op de juiste plek
Planten doe je zo

Meer kijken:
Buxus snoeien
Buxus stekken
Vaste planten scheuren
Hoe kan je rozen verzorgen?
Borders ruimen
Water geven en mulchen
Gazon verticuteren
Gazonmaaisel
Bladeren vegen
Onderhoud vijver
Voorjaarsbollen in gazon
Narcissen planten
Zomerbollen overwinteren
Bloempotten volplanten
Tips voor een stralende herfsttuin

Snoeien
 Deze maand kun je uitgebloeide bloemen en overtallige bladeren snoeien en op de composthoop gooien.
 Notenbomen worden graag in de nazomer gesnoeid. De snoeiwonden helen in deze periode sneller en je voorkomt bloeden
van de bomen.
 Wil je volgend jaar weer die mooi bloeiende dahlia´s in de tuin? Haal dan nu de knollen uit de
grond, knip de stelen tot ongeveer 10 cm boven de grond af en bewaar ze vorstvrij tot volgend
jaar. Vanaf half april kunnen ze weer worden geplant.
 Stamrozen met een zware kroon kunnen nu tot de helft ingekort worden. Dit voorkomt het
breken van takken tijdens storm.
 Knip de uitgebloeide bloemen weg bij de rozen. Rozen bloeien met zacht weer namelijk nog wel
even door.
 Een beukenhaag is nogal beeldbepalend voor de winter. Ook al is het nu geen snoeitijd, de
uitstekende takken kunnen gerust weggehaald worden..
Lees meer over snoeien
Overige
 Als extra decoratie kun je vorstbestendige bloembakken vullen met winterharde planten.
 Scharnierende delen van je tuinmeubelen kunnen tijdens de winter verslechten omdat ze een langere periode niet gebruikt
zullen worden. Vet deze delen in voordat ze de berging in gaan.
 Sierappeltjes, zoals Malus 'Golden Hornet' hangen nu vol vruchtjes. Deze staan erg leuk als decoratie en blijven lange tijd
stevig. Vaak blijven ze mooi tot aan de feestdagen.
 Katten zijn nogal dol op braakliggende lapjes grond. Als je bollen in jouw tuin hebt geplant,
kun je het beste gaas over de desbetreffende plekken plaatsen.

Moestuinkalender voor oktober

Meer kijken:

De weersveranderingen in oktober zijn heel groot. Lichte warme dagen kunnen
aanvoelen alsof de nazomer gewoon doorgaat, en dan plotseling laat koning winter weten
dat hij onderweg is. De nachtvorsten betekenen het einde voor gevoelige gewassen. Het
is gelukkig niet allemaal treurnis in de tuin. De grond is nog warm en je kunt
winterbladgroenten uit de trays buiten planten en ze zelfs nog direct ter plekke zaaien.
Het is ook zeker de moeite om waard om met groenbemester te experimenteren.
Beschermen tegen koude
 Je kunt cloches gebruiken om wintersla te beschermen als het kouder wordt.
 Gebruik cloches over zaaiplekken om regen weg te houden en de grond wat op te warmen.
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Winterstek nemen
Zelf een composthoop maken
Groenten wecken
Bietjes kweken
Ecologische bewaarmethoden
groenten
Duurzaam groenten kweken
Pompoen snijden en schillen
Aardperen (Engels)
Knoflook
Spinazie zaaien
Winterpostelein

Oogsten
 Pluk alle hele trossen tomaten met alle vruchten die er nog aan zitten en leg ze
binnen of in de kas om te rijpen.
Opruimen
 Het bovenste deel van pronkboonplanten is uitstekend materiaal voor de
composthoop. De wortels kun je in de grond laten om ze later onder te spitten. Deze
brengen stikstof in de grond.
Preimotten uit de moestuin
 De motten worden weer actief en het is nu de hoogste tijd om prei te
beschermen tegen deze ongewenste moestuinbewoner. Het zijn de rupsen van
de preimot die gangen vreten in het loof en zich een weg banen tot diep in het
witte gedeelte van de prei. Door de verwonding die hierdoor wordt aangebracht,
hebben schimmels en bacteriën vrij spel waardoor rotting kan optreden.
Wanneer deze parasiet niet bestreden wordt, heb je kans dat je een deel van je
oogst verloren ziet gaan.
Zie ook: Alles over de moestuin

Zó mooi, en toch zó roofzuchtig……

Libellen en waterjuffers behoren tot een primitieve groep insecten, die een
onvolledige gedaanteverwisseling hebben. Dit betekent dat larven van libellen na
elke vervelling steeds iets meer op volwassen libellen gaan lijken, zonder dat het
'bouwplan' drastisch verandert. Bij libellenlarven is bijvoorbeeld de vleugelaanleg
al duidelijk zichtbaar. Dit is een verschil met bijvoorbeeld vlinders en kevers, die
een volledige gedaanteverwisseling met popstadium hebben.
Ei
Eitjes van libellen worden meestal in of vlakbij het water afgezet. Dit kan in het water zijn, in de waterbodem, in water- of
oeverplanten, of op modder op de oever. Libelleneitjes zijn kleiner dan een millimeter en afhankelijk van de soort langgerekt,
ovaal, of bijna rond van vorm.
De eitjes van sommige soorten hebben bijzondere aanpassingen. Zo hebben eitjes
van rombouten (die vooral in stromend water leven) een kleverig laagje dat zich
vasthecht aan zand of stenen op de bodem. Hierdoor spoelen de eitjes niet weg.
De eitjes van sommige heidelibellen (die als eitje de winter doorbrengen) hebben
een ondoordringbaar laagje, wat ze beschermt tegen uitdroging en vorst. De eitjes
van de tweevlek vormen een lang snoer, dat gemakkelijk aan waterplanten blijft
hangen. Op die manier wordt voorkomen dat de eitjes naar de bodem zinken.
Afhankelijk van de soort en milieuomstandigheden, zetten libellenvrouwtjes enkele
honderden tot enkele duizenden eitjes af. De eitjes komen uit na enkele weken tot
enkele maanden; ook dat is afhankelijk per soort, de watertemperatuur en van het
tijdstip in het seizoen waarop de eitjes worden afgezet.
Larve
Wanneer een libelleneitje uitkomt verschijnt eerst de zogenaamde prolarve: een klein wormachtig diertje dat nog omgeven is
door de eihuid. Een prolarve verplaatst zich met spartelende bewegingen naar de plek waar de larve moet opgroeien:
bijvoorbeeld van de plant waarin het eitje is afgezet naar het open water, of van de oever naar het water. Bij eitjes die los in
het water zijn afgezet is deze fase dus al direct bereikt. Eenmaal aangekomen op de plaats van bestemming vervelt de
prolarve en verschijnt het jonge larfje, dat zich vrij kan bewegen, kan eten en kan groeien.
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Libellenlarven zijn jagers en eten waterdiertjes die kleiner zijn dan zichzelf.
Kannibalisme komt bij de meeste soorten voor. Andersom zijn libellenlarven een
belangrijk onderdeel op het menu van vissen, amfibieën, waterkevers,
waterwantsen, watervogels, enzovoorts.
Net als andere insecten moeten libellenlarven regelmatig vervellen om te
kunnen groeien. De periode tussen twee vervellingen wordt een larvaal stadium
genoemd. Afhankelijk van de soort en van de ontwikkelingsduur brengt een larve negen tot zeventien larvale stadia door,
voordat het volgroeid is.
Het totale larvenstadium is het langstdurende
ontwikkelingsstadium van een libel. Bij de meeste soorten
duurt het larvenstadium iets korter dan een jaar tot bijna
twee jaar. Er zijn echter ook soorten die drie tot bijna vijf
jaar onder water doorbrengen, alvorens een volwassen libel
te worden. In uitzonderlijke gevallen kunnen libellen twee
generaties per jaar hebben, wat betekent dat het
larvenstadium binnen enkele maanden voltooid kan worden.
Uitsluipen
Een volgroeide larve heeft nog één vervelling voor de boeg:
de vervelling van larve naar de uiteindelijke volwassen vorm.
Soms wordt dit 'verpoppen' genoemd, maar dit is een
onjuiste term, aangezien libellen geen popstadium hebben.
Een betere en meer gebruikte term is 'uitsluipen'.
Voor het uitsluipen klimt de volgroeide libellenlarve uit het
water. Dit gebeurt bijvoorbeeld langs een plantenstengel die
in het water of op de oever staat, maar ook allerlei andere
objecten op de kant worden gebruikt.
Als de larve een geschikte uitsluipplek heeft gevonden, houdt het zich stevig vast en vervelt voor de laatste keer. De huid van
kop en borststuk barsten open en heel langzaam komt de volwassen libel eruit. Wanneer kop, borststuk en poten eruit zijn,
grijpt de libel zich vast aan het uitsluipsubstraat en trekt zijn achterlijf uit de larvenhuid. Vervolgens blijft het nog
verfrommelde en kleurloze dier een tijd lang hangen en pompt zich door middel van lichaamsvloeistof op. Het achterlijf strekt
zich langzaam en krijgt steeds meer de langgerekte vorm van een volwassen libel. Ook de vleugels strekken zich langzaam maar
zeker uit. Als de libel zijn uiteindelijke vorm bereikt heeft, wordt de overtollige lichaamsvloeistof in druppeltje afgescheiden
door het achterlijf.
De libel heeft zijn uiteindelijke vorm bereikt, maar is nog vrijwel
kleurloos en te zacht om te vliegen. Pas na enige tijd uitharden is
de libel klaar voor zijn eerste vlucht en vliegt weg van het water,
meestal naar de eerste de beste boom of struik. Het lege
larvenhuidje blijft achter langs de waterkant. De jonge dieren
zijn nog enkele dagen herkenbaar aan hun glimmende vleugels.
Het hele uitsluipproces duurt meestal langer dan een uur. In die
tijd is de libel zeer kwetsbaar voor natuurlijke vijanden
(bijvoorbeeld vogels, kikkers en mieren). Veel soorten sluipen
bij voorkeur uit in de vroege morgen, of zelfs 's nachts, omdat
ze dan minder kans hebben te worden opgegeten.
Volwassen
Een imago (het officiële woord voor volwassen libel) is het laatste ontwikkelingsstadium van een libel en het enige stadium
waarin de libel kan vliegen en niet direct gebonden is aan het water. De voornaamste functies van een imago zijn voortplanting
en verspreiding naar andere gebieden, waarmee uitwisseling tussen populaties wordt bereikt en nieuwe geschikte gebieden
worden gekoloniseerd.
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Jonge imago's hebben enige tijd nodig om geslachtsrijp te worden. Vervolgens vindt de paring plaats en worden de eitjes
afgezet. De levenscyclus is nu rond. Na de voortplanting sterven imago’s doorgaans binnen enkele dagen. Grote soorten kunnen
nog wat langer doorvliegen.
De totale levensduur van een imago varieert van een tot enkele weken bij juffers en
enkele weken tot twee maanden bij grotere libellen. Dit is dus veel korter dan het
larvenstadium. De weersomstandigheden
hebben een grote invloed op de werkelijke levensduur.
Leefwijze en gedrag
Libellen leven het grootste deel van hun leven als larve onder water. Ze bevinden zich
hier ergens halverwege de voedselketen: ze eten andere waterbeestjes, maar worden
ook zelf door tal van dieren gegeten. Larven leven meestal goed verscholen tussen
waterplanten, tussen bodemmateriaal of zelfs ondiep ingegraven in de bodem. Veel
soorten zijn vooral 's nachts actief. Ze jagen vooral door stil te zitten en te wachten
tot er een prooidiertje langskomt.
Door deze aanpassingen vallen ze minimaal op voor zowel predatoren als prooidieren. Een bijzondere aanpassing is het
vangmasker: een soort uitklapbare grijparm aan de onderkant van de kop. Prooidiertjes die vlak voor de kop van een
libellenlarve zwemmen, kunnen razendsnel met het vangmasker worden gegrepen.
Het laatste levensstadium brengen libellen door als imago's: gevleugelde insecten die op het land en in de lucht leven. Hoewel
dit stadium veel korter duurt dan het larvale stadium, vervullen imago's twee belangrijke functies in de levenscyclus:
voortplanting en verspreiding.
Na het uitsluipen zijn imago’s niet direct geslachtsrijp. Ze moeten eerst
voldoende energiereserves opbouwen voor ze aan de voortplanting kunnen
deelnemen. Ze doen dit door te jagen op allerlei vliegende insecten. Dit kan
in de buurt zijn van het water, maar ook op beschutte en insectenrijke
plaatsen verder van het water. De prooi wordt in de lucht gegrepen met de
poten, die als een soort vangkorfje worden gebruikt. Vervolgens wordt de
prooi naar de bek gebracht en in de lucht of zittend in de vegetatie
opgegeten. De periode waarin imago’s geslachtsrijp worden (de
maturatiefase) duurt een tot enkele weken, afhankelijk van de soort en de
weersomstandigheden.
Na de maturatiefase komt de reproductiefase: de periode waarin de voortplanting plaatsvindt. Bij de meeste soorten proberen
de mannetjes een gebiedje langs de waterkant te veroveren en te beschermen: een territorium. Vaak zijn dit gebiedjes die
extra geschikt zijn voor het afzetten van eitjes. Andere mannetjes die in het territorium komen, worden verjaagd en dat
geldt soms ook voor libellen van andere soorten.
Bij een toenemende dichtheid van mannetjes worden de territoria meestal kleiner en soms vervalt het territoriale gedrag
geheel. Ook zijn er soorten (vooral juffers) die nooit een territorium innemen, maar al vliegend door de oevervegetatie op
zoek gaan naar vrouwtjes.
De paring verloopt bij libellen niet zachtzinnig. Vrouwtjes die zich in de buurt
van het water wagen, worden direct door een mannetje gegrepen voor de
paring. Dit doet hij door met zijn achterlijfsaanhangselen het vrouwtje beet
te pakken bij het halsschild (juffers) of achter de kop (libellen). Vaak gaat
dit gepaard met een worsteling in de lucht. Als het mannetje hierin slaagt
ontstaat de zogenaamde tandempositie, waarbij het vrouwtje dus achter het
mannetje aanbungelt. Samen vliegen ze verder, om de paring in bomen of in de
oevervegetatie te voltooien. Bij sommige soorten wordt de paring in de lucht
voltooid.
Vrouwtjes lijken weerloos tegen het paringsgeweld van het mannetje, maar schijn bedriegt. Vrouwtjes die niet tot paring
bereid zijn, slagen er meestal wel in om de tandempositie of copula te verbreken. Ook wanneer het sperma van een vorig
mannetje wordt verwijderd, kan het vrouwtje toch een deel van het sperma achterhouden en dus bepalen welk mannetje haar
eitjes bevrucht.
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Bombarderen? Ja natuurlijk!

Als je Tuinkabouter’s MagGezien vaker hebt gelezen, heb je ongetwijfeld al ontdekt dat de natuur voor de meest
uiteenlopende (technische) vraagstukken al lang slimme oplossingen heeft gevonden. Ook chemische oorlogvoering bestond al
lang voordat wij eraan begonnen. Denk bijvoorbeeld aan het gif van spinnen, slangen en schorpioenen of de geur van het
stinkdier. Maar wat niet echt voor de hand ligt zijn dieren die explosies genereren. Hoe overleven ze dat? Toch bestaan ze, en
ze blazen zichzelf bovendien niet op.
Bombardeerkevers bedienen zich van de overtreffende trap van dierlijke
chemische oorlogvoering: ze bestoken hun belagers met een explosieve en
bijtende spray. In zijn achterlijf heeft het insect twee speciaal voor dit
doel aangepaste klieren. Elke klier bestaat uit een reservoir en een
reactiekamer, gescheiden door een klep. Het reservoir bevat een waterige
oplossing van waterstofperoxide en organische stoffen.
Als de kever zich bedreigd voelt, trekt hij de spieren van het reservoir
samen en openen andere spieren de klep. Hierdoor wordt een kleine
druppel uit het reservoir in de reactiekamer geperst. Daar zorgen
enzymen (katalysatoren) voor een heftige reactie waarbij veel warmte
vrijkomt en de temperatuur oploopt tot bijna 100 °C.
Ook ondervindt de druppel in de reactiekamer een lagere druk dan in het reservoir. De combinatie van lage druk (onderdruk)
en hoge temperatuur zorgt ervoor dat een deel van de vloeistof in een oogwenk explosief verdampt waarbij schadelijke gassen
ontstaan. Door de explosie verlaat het resulterende mengsel de kever met een hoorbare plof via een 'uitlaat' in zijn
achterste.

Deze video met commentaar van David
Attenborough laat de bombardeerkever in actie
zien. De mier aan het einde van het filmpje legt
zo te zien het loodje.
Hoe de kever de explosies genereert wordt
nader uitgelegd in dit filmpje van het
Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Opnames van de actieve klieren die met hoge
frequentie de mini-explosies genereren zijn ook
te vinden bij een wetenschappelijke artikel als
extra materiaal.

De bombardeerkever kan deze micro-explosies met hoge snelheid
herhalen totdat de reservoirs leeg zijn en produceert zo een stinkende en
bijtende 'mist'. Dat is meer dan genoeg om iedere belager te laten
afdruipen en sommigen zelfs het loodje te laten leggen. Tijdens iedere
cyclus zorgt de explosie voor een hoge druk in de reactiekamer. Deze is
gelukkig goed beschermd tegen de druk, de bijtende stoffen en de hoge
temperaturen. Alleen een klein deel van de reactiekamer is flexibel en zet
uit tijdens de explosie en drukt zo de klep tussen reservoir en reactiekamer weer dicht. Zodra de gassen de kever via de uitlaat hebben
verlaten, neemt de druk weer af in de reactiekamer en kan de klep zich
weer openen om de volgende druppel binnen te laten en herhaalt het
proces zich.

Britse onderzoekers waren niet zozeer geïnteresseerd in de chemische
oorlogsvoering van het insect, maar wel in de ultrafijne spray die de kever
produceert. Geïnspireerd op de bombardeerkevers ontwikkelden ze een systeem
dat met behulp van hitte en lage druk in snelle pulsen een vloeistof verstuift. Het
'mist-systeem' kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor injectiesystemen van
(auto)motoren. Door de uiterst fijne verneveling van de brandstof mengt deze
zich goed met lucht, waardoor een betere verbranding ontstaat. Hierdoor loopt de
motor efficiënter en stoot minder schadelijke emissies uit.
Een andere toepassing van het vernevelingssysteem is als vervanger van
drijfgassen. Jaarlijks worden wereldwijd zo'n 15 miljard spuitbussen met
drijfgas verkocht. Die verstuiven de meest uiteenlopende producten zoals
deodorant, slagroom, verf, scheerschuim, haarlak, medicijnen voor mensen met
astma (inhalator) en het schuim in brandblussers. De meeste spuitbussen
bevatten geen schadelijke cfk's meer (die de ozonlaag aantasten), maar echt
vriendelijk zijn de huidige drijfgassen ook niet. Het mist-systeem vervangt het
drijfgas niet door een andere minder schadelijke variant, maar maakt drijfgas
gewoon overbodig.
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In dit schema wordt de explosiecyclus van een klier weergegeven. Aanvankelijk is de klier in rust (linksboven). Vervolgens
wordt de klep (valve) geopend en wordt vanuit het bovengelegen reservoir een druppel in de met enzymen gevulde
reactiekamer gedeponeerd (rechtsboven). Daar volgt de explosie die de flexibele uitlaat opent (uitrekt) en de klep dicht duwt
(rechts). Als het mengsel de kever explosief heeft verlaten kan de klep zich weer openen en een nieuwe druppel in de
reactiekamer laten (links). Deze cyclus kan zich 300 tot 1000 keer per seconde herhalen totdat de reservoirs leeg zijn en de
klier weer in de rusttoestand terecht komt (linksonder).
24 nieuwe roofwantsen ontdekt!
Wetenschappers hebben 24 nieuwe roofwantsen ontdekt in archieven van musea. Roofwantsen zijn insecten die jacht maken op kleine
prooien zoals vlooien, luizen, rupsen en kleine spinnetjes.
Sommige van de nieuw ontdekte soorten zijn meer dan een eeuw onopgemerkt gebleven in museumcollecties, melden Amerikaanse
onderzoekers.
Onderzoekers bestudeerden ruim 10.000 exemplaren van roofwantsen in collecties van 26 verschillende musea in negen landen. Van de 24
nieuwe roofwantsen die de wetenschappers nu hebben beschreven, is een aantal al meer dan honderd jaar geleden gevangen.
Zo werden de nieuwe soorten Zelus panamensis en Zelus xouthos respectievelijk in 1911 en 1915 door biologen meegenomen uit Panama en
Guatemala. De insecten werden vervolgens bewaard in archieven van musea. Pas nu hebben de twee diertjes een wetenschappelijke naam
gekregen,.
Tot nu toe zijn er ruim zevenduizend roofwantsen beschreven. Elk jaar worden er wel enkele nieuwe soorten ontdekt.
Roofwantsen worden vaak gebruikt bij de bestrijding van insectenplagen in de tuinbouw. De diertjes zijn hooguit 20 millimeter groot
en beschikken over een soort snavel waarmee ze speeksel in andere insecten spuiten. Dit speeksel werkt verlammend. Daardoor kunnen
roofwantsen relatief grote prooien uitschakelen, zoals rupsen.

Terreurjeugd

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 voor 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 dan 1 mm. Ze legt haar eieren in de
poppen van de witte vlieg. De beestjes leven maar twee weken maar leggen in die tijd minstens 60
eieren. Als je de vliegenpoppen zwart ziet worden, heeft de wesp haar werk gedaan. De hele cyclus
duurt 28 dagen, tenminste zolang de temperatuur boven de 20 Celsius blijft.
Delphastus is een lid van de lieveheersbeestjes familie en zowel volwassenen als larven voeden zich
met de eieren en larven van de witte vlieg. Zo'n 150 eitjes per dag, dus tel uit je winst. De vroutjes
blijven tot 2 maanden leven en leggen zo'n 180 eieren. Bij 28 Celsius zijn ze binnen 21 dagen volwassen.
Roofmijt versus de rode mijt
Vrijwel alle planten in een kas kunnen last krijgen van rode mijt, en doen dat dus ook. Een
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 ben
je binnen drie weken van de plaag af.
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Nematoden versus de slak
Dit is één van de weinige biologische bestrijdingsmiddelen die ook buiten kan
worden gebruikt. Het gebruikt een roofinsect genaamd Phasmarhabditis, een
parastische nematode die zo klein is dat je hem nauwelijks kunt zien. Hij
komt ook van nature in de bodem voor, maar niet genoeg om een plaag te
bestrijden.
De grond mag niet te veel uitdrogen als je dit middel toepast, anders komt de
nematode niet vooruit. De beste tijd om dit te doen is tussen april en
oktober. De grondtemperatuur mag niet onder de 5 Celsius zakken.

Nog een paar plaagbeestjes en hun belagers, die je als biologisch bestrijdingsmiddel
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. Preventief
lukt dus niet!
 Gebruik geen pesticiden

Gevaarlijkste kleintjes ter wereld

Deze jongens en meisjes behoren tot de gevaarlijkste insecten ter wereld. Je komt ze dus liever niet tegen. Dat komt mooi
uit, want de kans dat je de bovenstaande insecten in Nederland gaat tegenkomen is vrij klein. Maar pas wel op als je op
vakantie gaat naar de tropen. Natuurlijk moet je ervoor zorgen dat je niet gebeten wordt, maar pas ook op dat je er niet per
ongeluk één meeneemt in je bagage.
Dit zijn de gevaarlijkste insecten ter wereld:
Aziatische reuzenhorzel
Zijn lichaam meet zo’n 5 cm en de spanwijdte van de vleugels bedraagt
7,5 cm. Hij is zwaarlijvig, agressief en beschikt over een krachtig gif
dat in staat is weefsel te ontbinden. Zijn wapenarsenaal is nog veel
groter: krachtige kaken, een beschermend harnas, stevige scharen en
een angel van ongeveer tussen de 6 mm en 10 mm.. Hij spuit vleesverterende gif op zijn prooi of vijanden. Bij mensen gebeurt dit
meestal in de regio van de ogen!!! Gemiddeld sterven er zo’n 70 mensen
per jaar door dit insect. Oorspronkelijk afkomstig uit Azië, maar
inmiddels al opgerukt naar Zuid Frankrijk……..
Bullet ant (kogelmier)
Deze beesten zijn berucht door hun beet. De pijn
van hun beet wordt vergeleken met het neergeschoten worden met een pistool waarna de wond
wordt bestrooid met zout of spiritus. De pijn zou
zo'n 24 duren en zwakt pas de laatste 30 minuten in
pijn af. Deze schatjes worden ongeveer tegen de 1
cm groot. De soort komt uit midden Amerika en is
nog niet in Europa gesignaleerd.
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Afrikaanse honingbij (Killer bee)
Speciaal voor deze soort is het uitgesproken verdedigende gedrag, in
hoge mate erfelijk, en ze zijn bijzonder agressief bij ongemak. Ze
vallen in groep en snel aan en achtervolgen hun slachtoffer tot op 900
meter van hun bijenkorf of kolonie. Hun gedrag heeft in de VS al
diverse doden veroorzaakt en het aantal doden stijgt elk jaar. De
ernst van de vergif-tiging hangt af van de individuele gevoeligheid en
van het aantal opgelo-pen beten. Een overgevoelig persoon kan sterven
door slechts één beet, maar er zijn mensen die 500 beten hebben
overleefd. Het gif veroor-zaakt allergische reacties. Deze soort is het
resultaat van de kruising van verschillende soorten Europese en
Afrikaanse bijen. Een mislukt experiment, dat kun je gerust wel
stellen…….

Legermier
Ook een behoorlijk bekende boosdoener. Dit zijn die beesten
die 1 of 2 keer per jaar half Afrika doorkruisen en alles en
iedereen die ze in de weg staat uit de weg ruimen. Ze zijn
blind en gaan puur uit van hun reukvermogen: alles wat
onbekend ruikt wordt uit de weg gewerkt. De kolonies kunnen
20 miljoen mieren bevatten! Wanneer het leger zich in
beweging zet om eten te zoeken, kun je ze maar beter uit de
weg te gaan. Er zijn gevallen bekend van mensen die werden
gedood toen ze een mierenleger in hun huis vonden. Ze
kunnen van het formaat zebra om zeep helpen.

Bot fly
Een soort binnen de horzel en wespen familie. Zijn gof of beet is niet
zo zeer gevaarlijk of dodelijk. Het is de manier waarop zij zich voortplanten. Ze leggen eieren in het eten van mens en dier. De eieren
worden door de mensen en dieren opgegeten. In je maag komen de
larven uit en banen zich een weg door je organen……

De malariamug
Malaria is een ziekte uit verre, hete landen. We bedoelen dan met name
gebieden in Afrika en Azië. Toch is dat maar voor een deel waar. Nog
niet zo lang geleden zaaide de malariamug ook dood en verderf in
Nederland. En er zijn nogal wat signalen die erop wijzen dat malaria
terugkomt. De specifieke mug - ofwel de overbrenger van de ziekte - is
er al. Sterker nog, hij is nooit weggeweest...!

Help!

Kom je tijdens het wandelen door mijn website een link tegen die het niet doet? Staat er informatie op die je niet duidelijk
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 een beetje op weg helpt en de mensen in
je omgeving wijst op mijn site, zadenaanbod en nieuwsbrief! Ook als je andere ideeën hebt over het promoten van
Tuinkabouter, hoor ik het graag van je...
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