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Henk Jan de Loof! 

oe vaak wordt mij niet de 
vraag gesteld "kan jij iets 
tegen dar verschrikke lijke 

zevenblad doe n?" Waarop ik eve n zo 
vaak zeg "he b je al een s gezie n wat 
een prachtige bloei dar geeft ". Toch 
overkomt het mij ook regelmatig in 
mijn ruin, hoe rommelig ook, dat ik 
er geen gat meer in zie. Dat de g roe
ne zee met de witte schermen mij 
ook iets te gortig wordt. Als tuinman 
heb ik dan de beschikking ove r een 
ferme bosmaaier en heb ik de al te 
overvloedige begraei ing in korte tijd 
tegen de vlakte. 
Wat me dit jaar ook erg vaak is ge
vraagd is of er iets geda an kan wor
den tegen plaagbeestjes als bladluis 
en grate alles verterende slakken. En 
ook daar is het de vraag of het zulke 
erge deugnieten zijn, en al helema al 
of ze zulk een kwaad hebben gedaan 
dar daar het doodvonnis op moet 
staan, maar goed ze kunnen aard ig 
plagen! 

Lastkruiden 
Dit is allemaal nog wei aan de ruin
liefhebber over te brengen, en enige 
compassie met plant en die r is er ook 
nog wei totdat. .. Totd at de gruwe l 
del' gruwelen in de tuin om de hoek 
komt kijken, en dat is een strak aan
gelegde bestrat ing van het Iiefst cob
blestones. De kleur is ook belangrijk. 
hoe lichter hoe slechter. Op zon 
mooie lichte bestrating, met nog war 
poederrestant, overgebleven van het 
trornmelen, komen de donkere v lek
ken van de roetdauwschimmel die 
zich op de luizenpoep ves tigt, niet 
meer over als een smetje, maar als 
een totale catas trofe. Zit er dan ook 
nog eens heermoes, srraatgras, kweek 

en varkensgras tussen de met noeste 
arbeid en duur brekerzand ingeveeg
de voeg dan is de tuinliefhebber de 
wanhoop 'nabij , en Iigt een nervous 
breakdown op de loer. Om meer 
menselijk leed te voorkomen zal er 
dan ook iets gedaan moeten worden . 
VeeI tuinliefhebbers denken dan dat 
de tuinm an snel de gifspuit pak t en 
met een nog ergens in de schuur ver
scholen flesje in de weer gaat. Dood 
aan kruid en dier lijkt het dev ies! En 
gezegd moet worden .. . er zijn nog 
steeds stoffen in de handel die de 
toets del' milieukritiek niet kunnen 
doorstaan. Vaak nog met de meest 
milieuvriendelijke namen ook . Het 
enke le middel dar op biologische 
basis werk t, werk t vaak niet afdoen
de. Gevolg is clat er dan vaak meer 
gebr uikt wordt en het opeens niet 
meer milieuvri endel ijk is. want ook 
hier schaadt overd aad. 

Brand en 
Al een poos word t op kleine schaal 
geexperi menteerd met alternatieve 
bestrijdingsmethoden. Het branden 
van lastkruiden is een bekende. 
Nadeel van die methode is dat de 
machine die daarvcor gebruik t kan 
worden vrij prijzig is. Met een aan
koopprijs van zo ' n 3000 euro incJu
sief BTW moet rekenin g worden 
gehouden. Voor een hoven ier met 
vee l werk voor de brander is dat nog 
te doen omd at cle machi ne erg lang 
meegaat en de afschrijving dus laag 
is. Voor de gewo ne tuinliefhebber of 
de kleine tuinman is het mindel' 
geschikt. Zelf heb ik dan ook lang 
ge twijfe ld totdat ik de tip kreeg eens 
te denken over ee n gewone dakbran
del', zo ' n brander waarmee een plat

dak wordt voorzie n van dak leer. 
Met een gereedschapshande l voor het 
bouw bedrijf heb ik gekeke n naar de 
meest geschikte opl ossirig. De bedoe
ling was dat de werkho uding fatsoen
lijk is en dar er met cle brander snel 
en doe ltreffe nd gewerkt kon worden. 
We hebben een iets aangepaste bran
der in elkaar gezet en die werkt naar 
behoren. Met een gasfle s met abon
nementsvull ing (Shell-fles) erbij was 
de brander voor zo ' n 250 euro klaar, 
en dat zijn andere prijzen . 
Het branden is de eenvoud zelve. 
Brander aansteken en 'op stoot' bran
den. Het is niet de opzet de lastkrui
den weg te branden , maar om ze 
zodanig te verhitten dar de plant als 
het ware gekookt wor dt. Da t is te 
cont roleren door de knijpproef. Neem 
een blaadje van een behandelde plant 
tussen wijsvinger en cluim en knijp er 
licht in. Als het verkleurt naar don
kergroen is er goed gebra nd. 
Onder de grond gebeurt er niets. Het 
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bodernleven loopt geen schad e op bij 
norrnaa l branden. De worte l van de 
lastkruiden ook niet en dat is een 
nadee ltje. De plant zal nadat het 
green is atg estorven meestal weer 
gewo on gaan groeie n. Tijd voor een 
nieuwe brandbeurt dus. Door uitput
ting zullen de lastkruiden na ver loop 
van tijd de moed opgeven en hele
maal afsterven. 
De erva ring heeft gelee rd dar drie 
keer branden per seizoen een goed 
resultaat geeft. De eerste keer in het 
voorj aar, een keer in de hoogzorner 

en ee n keer in het najaar. Bij het 
branden in her najaar is het ver stan

dig eerst te vegen of blad te blazen 
omdat dat erg makke lijk vlarn vat en 
er anders bij het branden erg veel 
rookonrw ikkeling is war niet prett ig 
werkt. 
Me t een butaan/propaanfles van 10 
kilogram kan ongeveer 5 uur continu 
worden gebrand . Dat is ee n behoor
lijke lap bestrating aan werk. Kost 
aan vulling iets van 20 euro . Oo k is 
het mogel ij k ee n LPG-t ank daarvoo r 
te kopen. Die zijn als tank fors duur
der, maar de vulling is goedkoop. 
Ee n waarschuwing is hier wel op zijn 
plaa ts. Het is name lijk uitsluitend 
roegestaan LPG te tanken en te ge
bruiken voor motorvoertuigen . De 
tank is dus we i te koop. maar mag 
eigenlijk aileen voor de sier op de 
schouw sraan. Het tanken wordt we i 
gedoogd doo r veeI tankstations, maar 
het verbod is natuurli jk niet uit de 
lucht kornen val len, het schijnt echt 
gevaarlijker te zijn. 
Dan is het ook vers tandig niet de 
zwa rtge lakte propaa n/ butaan fles te 
nemen orndat die in de zomer tl ink 
warmer kan word en dan de grijze of 
rode. 

Voor de brander worden de vo lgende 

materialen gebruik t: 

- Gimeg drukregelaar 0-10 bar (heel 
belangrijk !!) 
- Slangpilaar Sie vert 
- Branderkop 60 mm of gro ter 
Sievert 
- Halspijp rninimaal 500 mm lang 
- Handgreep met spaarvlarn (dubbel
knops eventueel in combinatie met 
piezo ontsteker) 
- Diverse kleine mater ialen (slang en 
slangklemmen etc .) en assemblage 
- Gasfles 

Pl aagb eestjes 
Het was een goed bladluizenjaar in 
2002 . Ook de slakken zowel met als 
zonder hui s deden het goed. Zelfs de 
Ech inacea in mijn tuin heeft forse 
averij opgelopen door slakkenvraat. 
Maar helernaa l weggevreten zij n ze 
niet. Het is dan toch wei erg verleide 
lij k om de slakken uit de tuin te ver
drijven. Op een och tend was een 
zanglijster hevig in de ruin aan het 
harneren op een huisjesslak en dan. 
worden de gevoelens toch weer 
anders. De natuur heeft zo zijn eigen 
op lossingen en hoe meer we ingrij 
pen, hoe onevenw ichtiger het wordt. 
Toch zijn er wei rede nen te bedenke n 
om de s lakken als plaagbeestjes te 
beschouwen . Geen zanglijster in de 
ruin bijvoo rbeeld . Je hoo rt en leest 
we i eens over slak kenkorrels, Daar 
wordt rnij wei een s om gevraagd. 
Kijk op de verpakk ing en er staar een 
waarschuwingskr uis op, dat sraat er 
niet voor niets. Her is en blijft sme rig 
spul. In de natuurrij ke ruin hoort het 
dan ook niet thuis. Wat dan wei, is de 
vraag. Zelf heb ik goede ervaring met 
her planten van Hosta. Slakke n vin
den .dat wei het lekkerste dat er be
staat en bij voldcende Hosta laten ze 
de rest staan. Bij erg gevoelige plan
ten is het dan neg mogelijk een rand
je scherp zand (rne tselzand) om de 
plant in kwestie te strooien. S iakken 
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vinden dat droge ruwe spul maar niks
 
en slij men Jiever een straatje om. En
 
dan verder. .. zorg voor een natuurrij 

ke omgev ing. Een vogelbosje of ee n
 
war romrnelig hoekje geeft slakken

liefhebbers als pad, merel, spitsmuis
 
en egel de Kans . De zanglijs ter wil
 
een hoge boom en die zet je niet
 
zomaa r eve n neer, maar vast voor de
 
toeko mst is geen gek idee. En slak

ken tens lot te zij n voor kinderen de
 
meest dichtbi je natuur, Je haalt ze
 
met gemak in en ze zijn overal te
 
vinden.
 

Met bladlu is zit het iets ander s. In
 
korte tijd kan een bladlui spopulatie
 
zich tot een ware plaag ontwikkelen.
 
De bladl uis zuigt plantensappe n uit
 
de plant of de boom en zet die om in
 
een zoetige uitsche iding . Mieren zijn
 
verzot op ' Iuizenpoep, maar er is
 
meer. Op de honingdauw, zeals de
 
luizenuitscheiding wordt genoemd,
 

vestigt zich de roetdauwschimmel.
 
Gevo lg is dar er ee n plakkerig zwa rt
 
goedje valt op alles onder de blad

luis. Dat kan op het blad van de plant
 
zij n, waardoor die niet meer goed
 
kan assimileren en ze lfs kan afsrer

ven, of a ls her om ee n luizenpl aag in
 
een boom gaat op het ter ras, de ruin 

stoelen of een er onder geparkeerde
 
auto of noern maar op.
 
Bij planten en struiken is het gerna k 


kelij k de bladluis tegen te gaan door
 
er ee n forse waterstraal op te zetten.
 
De overbekende brandnetelgier
 
(brandnetels onder water zetten en
 
een paar dagen in de zon laten staan)
 
al dan niet aangevuld met een drupje
 
greene zeep en spiritus, werk t ook
 
prima. Overigens als er gee n brand

netel in de tuin staar, terwijl het toch
 
zon dijk van een vlinderplant is,
 
maar wei heerrnoes, dan werkt hee r

moesgi er ook .
 
Bij borne n ligt het heel anders. Een
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boom kan niet even bespoten worden met brandnetelgier. 
Bladluisplagen in bornen geven we i de meeste overla st . 
Hier moer anders worden gewerkt. Is de overla st te groot 
geworden dan kunnen er natuurlijke bestrijders worden 
ingezet. Gaasvlieglarven en lieveheersbeestjes zijn verzot 
op bladluizen. Deze die rtjes worden gewoon verkocht en 
een aanvulling op de natuurlijke populatie geeft snel resul
taat. Probleern is dar de meeste lieveheersbeestjes die in 
de handel verkr ijgbaa r zij n uitheernse dieren zij n. Die 
mogen niet in ' he r wild ' worden uitgezet om faun averval
sing te voorkomen, Het moeten dus echt de inheem se zij n. 
Ze zijn war moeil ijker te krijgen en war duurder, maar dat 
is het uit natuurri jk oogp unt echt waard. De zakje s 's 
avonds in de boom hangen met een punaise en war voc h

tig maken en de bladluisverdelgers slaan direct toe. Een 
cornbinatie lieveheersbeestje en gaasvlieglarve werkt bij 
een boom het beste. 
Succes : 

H enk Jail de Looff Groenzorg en Advies 
Nac htegaalstraat /8 
697/ ZJ Brumnten 
Tel: 0575 565/39 
Mobiel: 0623369959 
www.hjdelooff .n! 

Met de zachte G 

Gelukkig-Nieuwjaarzaden 
Toen ik hoorde van Rob Leopold zijn plan om hem 
bij gelegenheid van het afscheid van de Oikke 
Zadenlijst (en de rest...) verhaaltjes over belevenis
sen met zaden op te sturen (tegen beloning), vond 
ik dat hem ter ere onze kerstzadenmop eens ver
teld moest worden . Om daarom, Rob ... 
Jarenlang stuurden wij tegen Kerstmis zakjes 
zaden rond met een bij dit zaad passende nieuw
jaarswens, met gegevens over de betreffende 
scott, met teeltaanwijzingen en met het verzoek 
eens te laten weten wat ervan terecht was geko
men. Elk jaar een andere soort natuurlijk. En altijd 
een een- of tweejarige: een of andere klaproos, 
stokrozen, toortsen, koekruid of zoiets altijd-Iuk
baars. 
Citaat uit de kerstbrief van het jaar met die zaden
grap: "Ieder jaar zit vol beloften en geheimen en 
maar weinig is zeker. Een naderend jaar is als het 
zaad dat ge zult gaan zaaien. Ge hebt allen het 
begin, het zaad, en ge weet niet of het iets zal wor
den, of er weI bloemen zullen komen en of de 
vruchten oogstbaar zullen zijn ... Hierbij wat zaden 
van een bijzondere soort. Niet veet, want verzame
len, drogen en bewaren bleken erg moeilijk. Maar 
weinig exemplaren bleken bovendien rijp zaad te 
dragen ...", 
In de brief wordt verder niets gezegd over de soort 
"want het is verrassend als ge zelf ontdekt wat het 
is." 
We noemden het voorlopig Gremen secreta en 
vroegen de geadresseerden het met zorg te zaaien 
en op te kweken, en ons t.z.t. iets te laten weten 
over hoe en wat. 
In de loop van dat jaar kregen we bijna geen reac
ties : WeI wat vragen, enkele vage berichten van 
iemanden die niet wisten of het spul op het kiem
bed nou onkruid was of het 'echte '. Aileen ons 
tante Miet schreef dat ze het maar niks vertrouw
de. Geen bericnten over groei en bloei, van nie
mand. Allicht, men dacht natuurlijk dat het misluk
ken te wijten zou zijn aan eigen onzorg en onkun
de. 
Want het k6n gewoon niet lukken . Het betrof 
namelijk zaad, dat we tussen de poten van grote 
garnalen hadden gepulkt. 8ij de verzending had
den we blaadjes en tot kruimels verfriemelde bloe
men meeverpakt om eventuele geurherkenning te 
verstoren. 
Het jaar daarop verstuurden we toto 's van een 
tekening van Annie: rechtop uit de grond gegroeide 
garnalen met marjoleinen ertussen, ons kweekre
sultaat voorstellend. Met de wens 'Heb vertrouwen, 
maar laat u dit jaar niet belazeren '. 

Willem Iven 
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