Weg met bladluisplagen

Een teveel aan bladluizen = een tekort aan bladluiseters.
Beter voorkomen dan genezen. En ja, bladluizen voorkomen is mogelijk en het is zelfs niet eens
moeilijk: Maak je tuin interessant voor bladluiseters en maak je planten sterk.
Bladluiseters:
lieveheersbeestjes, zweefvliegen, oorwurmen, gaasvliegen, schildkevers, sluipwespen en
verschillende vogelsoorten.
Deze beestjes zijn je helpers van dienst. Ze worden liefst betaald in natura: kost (bladluis) en inwoon.
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Sterke planten krijg je door je bodemleven te verzorgen:
- zorgen dat er steeds een mulchlaag ligt (ook mulchen met mineraalrijke planten, zie verderop)
- geen chemische troep in je bodem (ook geen chemische meststoffen)
- de grond zo weinig mogelijk te verstoren (niet spitten)
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Onderaan het document vind je enkele milieuvriendelijke tips om ze te bestrijden.
Besef echter wel het volgende:
Als je spuit met gif, (ook al is het ‘verantwoord’ gif) hebben nuttige insecten minder reden om naar je
tuin te komen. En erger nog: als je spuit met een breed spectrum gif, dood je ook de nuttige insecten!
‘Eerst even niet ingrijpen’ geeft je een goed beeld van hoeveel bladluiseters er al in je tuin zitten:
als je plant wordt opgevreten door bladluizen nog voor de ‘reddingsbrigade’ er is, kan je er van
uitgaan dat er niet veel nuttige insecten in je tuin aanwezig zijn. Hoog tijd dus om je tuin een beetje
anders in te richten zodat de reddingsbrigade niet van (te) ver moet komen.
Met andere woorden:
“Keep your enemies close to keep the enemies of the enemies even closer”.
Met onderstaande tips kan je voorkomen dat het zover komt en kan je zorgen dat het probleem niet
meer zal opduiken. Je hoeft niet alle tips toe te passen om resultaat te hebben.
Als je de eerste vier tips toepast, zal je al verschil merken.
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1) Zet een vlier in je tuin.
Een vlierstruik is een bankerplant: een plant die ‘last’ heeft van een (voor
andere planten onschuldige) plaag en daardoor nuttige insecten aantrekt.
Al vroeg op het jaar trekt de vlier vlierluizen aan. Deze zullen enkel op je vlier
zitten maar de nuttige insecten en vogels die je zo al vroeg op het jaar aantrekt,
zullen zich wel in je tuin verspreiden en daar ook andere bladluizen vangen.
Later op het jaar biedt de vlier ook voedsel (bessen) aan vogels.
Er bestaan kleine cultivars van vlier, speciaal voor kleine tuinen.

2) Zorg voor schuilplaatsen voor oorwormen.
Oorwormen zitten graag beschut. Zorg voor hier en daar een hoopje met takjes en
verdorde bladeren. Leg hoopjes stenen in je tuin of vul hier en daar een bloempot
met (bak)stenen. Bouw misschien een insectenhotel met stenen onderin. Of hang
her en der potjes gevuld met stro op (ondersteboven zodat het stro droog blijft).

3) Zorg voor de vogels: kost en inwoon.
Vogels eten –afhankelijk van het seizoen- verschillende dingen: insecten, bessen, slakken, zaden of …
Zorg dus voor een uitgebreide ‘menukaart’ (zie ook verderop, bij planten).
Op deze website kan je zien welke vogels ‘wat’ eten:
http://dier-en-natuur.infonu.nl/vogels/9048-vogels-voeren-in-de-tuin.html
Een schaaltje drinkbaar water is ook altijd zeer welkom voor vogels.
Nestgelegenheid is eveneens belangrijk: hang enkele (specifieke) nestkastjes op. Laat bladafval en
dood hout liggen zodat ze er hun nestje mee kunnen maken (en als bron voor voedsel/insecten).
Zet misschien enkele struiken waar ze veilig zijn (voor de kat bijvoorbeeld).
Extra tips:
http://www.natuurpunt.be/een-vogelvriendelijke-tuin
http://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/vogels_in_elke_tuin_welkom.pdf

4) Zorg dat je planten sterke bladcelwanden hebben.
Zorg voor een gezond bodemleven zodat ze de aanwezige mineralen in
de grond goed opnemen. Je kan extra mineralen aan je grond
toevoegen door te mulchen met planten die veel mineralen uit de
grond opnemen: brandnetel, heermoes en smeerwortel.
Ook gesteentemeel zoals lavameel en basaltmeel bevat extra
mineralen. Een schep houtas aan de voet van je planten levert kalium,
wat verstevigend is.
(foto: bladluis)
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5) Laat af en toe groenten/kruiden staan tot het einde van hun leven.
Oogst een plant niet, laat het in bloei komen, laat de zaden rijpen en wacht
tot de plant vanzelf afsterft (soms pas het jaar nadien).
Vooral schermbloemigen (wortel, venkel, pastinaak, kervel,
peterselie, koriander, engelwortel, zwartmoeskervel) zijn interessant
en dat om VEEL redenen:

--> 1: Tijdens de bloei komt een massa zweefvliegen op af.
--> 2: Na de bloei, bij de vorming van het zaad, zal de plant aan het einde van haar leven komen en dus
verzwakken. De celwanden zijn minder stevig en bladluizen kunnen er gemakkelijk door heen. De
bladluizen zullen deze ‘gemakkelijke’ planten verkiezen boven je andere groenten die op hun sterkst
zijn en dus stevigere bladwanden hebben.
--> 3: Deze bladluisconcentraties zullen enorm veel bladluiseters aantrekken die zich zullen vestigen
en voortplanten in je tuin. Al van in de vroege lente het jaar nadien zullen er bijvoorbeeld
lieveheersbeestjeslarven in je tuin te vinden zijn. Het aantal bladluizen is dan nog zo klein dat je niet
eens merkt dat ze er zijn maar de lieveheersbeestjeslarven zijn er al van aan het smullen.
--> 4: Het gevormde zaad maakt je tuin interessant voor vogels. Je kan het zaad ook gebruiken om
volgend jaar opnieuw te zaaien (of de planten zichzelf te laten uitzaaien.).

6) Zet oost-indische kers als ‘afleidingsmanoeuvre’.
Die plant trekt weliswaar bladluizen aan maar op die manier worden je andere
planten gevrijwaard én trek je op korte tijd extra veel lieveheersbeestjes ed aan.
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7) Je kan een speciale bloemenweide aanleggen om nuttige insecten of vogels aan te trekken
(zadenmengsels soms te koop bij tuinccentra).
- planten die lieveheersbeestjes aantrekken:
grote brandnetel, luzerne, middelste teunisbloem, peen, gewone smeerwortel en stalkaars.
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- planten die gaasvliegen aantrekken: ruwbladigen zoals bernagie/komkommerkruid en
smeerwortel, gewone hennepnetel, de grote klaproos en de vaste lupine.
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- planten die zweefvliegen aantrekken:
alle bloemen met een platte, ondiepe en open vorm, zorg liefst dat er van maart tot oktober dergelijke
bloemen te vinden zijn. Voorbeelden: schermbloemigen: pastinaak, zevenblad, peen, … en ook
korenbloem, boekweit, akkerviooltje, phacelia, margriet, boerenwormkruid,…
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margriet

- planten die vogels aantrekken:
- dichte struiken of bomen (nestgelegenheid en beschutting)
- (liefst inheemse) struiken met bessen of fruit
- hazelaars, walnotenboom, eik, …
- planten die insecten aantrekken (vooral inheemse wilde planten, zie boven)
- planten waar ze zaden van kunnen eten
Meer info op:
- http://www.natuurpunt.be/een-vogelvriendelijke-tuin
- http://www.natuurpunt.be/sites/default/files/documents/publication/vogels_in_elke_tuin_welkom.pdf

8) Hou er rekening mee dat het resultaat geleidelijk zal komen.
Trek niet te snel de conclusie dat wat je gedaan hebt ‘niet werkt’.
De bladluiseters moeten eerst hun weg vinden naar je tuin, zich vestigen, zich voortplanten, de eitjes
moeten rijpen, …
Je zal dus enkele plantjes moeten opofferen het 1e jaar.
Het jaar nadien merk je vaak al dat er vroeg op het jaar al lieveheersbeestjes of andere nuttige diertjes
rondlopen/rondvliegen in je tuin. Het kan wel nog gebeuren dat er toch eens een plant het onderspit
delft.
Na 2 a 3 jaar mag je verwachten dat het in evenwicht is. Dat betekent dat je soms nog wel eens een
bladluis zal zien maar dat er geen planten helemaal kapot gevreten worden.

En als je toch een plaag hebt
1) Gebruik in geen geval gif dat ook nuttige insecten doodt.
2) Spuit de bladluizen van je planten met de tuinslang of blaas ze eraf of duw ze plat.
3) Je kan eventueel bladluisgif maken. Besef wel dat je hiermee een taak van de natuur overneemt en
dat je op die manier de bladluiseters niet veel kans geeft om naar die plaats te komen en dat je
tegelijkertijd jezelf ook extra werk geeft, iets wat met wat meer geduld niet nodig is.
Met deze dingen kan je spuiten:
- zeepsop
- neemolie
- brandnetelaftreksel
- rabarberbladaftreksel
Meer info over hoe dit te maken vind je op http://www.velt.be/bladluizen
en http://www.velt.nu/plantenaftreksels

9) Leuke filmpjes:
- de levenscyclus van een lieveheersbeestje:
https://www.youtube.com/watch?v=1fmfzHLiGh4&index=15&list=PLAedwNU1UeXItaCxnaEkeO7GP
qYr-ps7o
- lieveheersbeestjeslarve eet bladluis en wordt vermoord door een mier:
https://www.youtube.com/watch?v=DRRz8_6nUQ&index=17&list=PLAedwNU1UeXItaCxnaEkeO7GPqYr-ps7o
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