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Bestrijden van kleinkruiskruid 

 

Handmatig: 
Het handmatig verwijderen van kleinkruiskruid is een 
vrij effectieve methode, voornamelijk op plekken waar 
kleinkruiskruid in geringe bedekkingen voorkomt. 

Belangrijk is dat de planten met de hele wortel worden 
uitgestoken, het liefst voordat kleinkruiskruid in bloei 
staat in mei/juni en later. Als u kleinkruiskruid 
handmatig gaat verwijderen, is het verstandig om 
handschoenen te dragen. 

Als kleinkruiskruid niet in zijn geheel uit de grond 
getrokken wordt, kunnen nieuwe planten uit 
achtergebleven wortelresten ontstaan. Handmatig 
verwijderen is daarom over het algemeen alleen 
effectief bij zaailingen en rozetten. Doordat het 
wortelstelsel nog niet zo sterk ontwikkeld is, kunnen 
alle wortels gemakkelijker verwijderd worden. 

Bewaar uitgetrokken planten in dichte zakken, emmers. 
Bloeiende planten zetten zelfs nog zaad als zij met 
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wortel en al uitgetrokken zijn. Controleer 
de geschoonde plekken regelmatig op 
nieuwe rozetten. 
 

Maaien. 
Maaien is niet geschikt om klein- 
kruiskruid te bestrijden. De planten 
reageert door in korte tijd nieuwe 
bloeistengels te vormen en extra veel 
zaad te produceren. Zeer frequent maaien 
leidt bovendien tot vegetatieve 
verspreiding en planten met een sterke 
houtige wortel. 

Het bestrijden van kleinkruiskruid is dus 
niet gemakkelijk.  

 
DE 

AARDAPPELZIEKTE. 
“De Aardappelziekte of phytophthora is 
een plantenziekte die veroorzaakt wordt 
door de oömyceet Phytophthora infestans. 
Oömyceten lijken erg op schimmels, maar 
zijn het niet. Daarom worden ze wel 
pseudo-schimmels genoemd. Phytophthora 
is een probleem van alle aardappeltelers. 
Bestrijding van de ziekte is vooral een 
kwestie van preventie en beheersing. Doel 
van het teeltvoorschrift is dan ook om de 
verspreiding van en besmetting met 
Phytophthora te beheersen. Het is 
verplicht om de belangrijkste bronnen te 
bestrijden. Dit zijn aardappelafvalhopen,  
verplichting phytophthorahaarden en 
aardappelopslagplanten.”  
Het bovenstaande is afkomstig van het 
Produktschap voor de Akkerbouw. Hierin 

is dus de opgenomen om de 
aardappelziekte te bestrijden en het niet 
nakomen hiervan kan voor zowel de 
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tuinder als de vereniging (dus alle 
medetuinders) gevolgen hebben voor wat 
betreft de teelt van aardappelen voor de 
komende jaren. Om te zien wanneer het 
weer tijd is om te spuiten kunt u de app 
van Dacom installeren op uw tablet of 
smartphone. Deze is te vinden onder 
Google play. 

 

 

 
Aan deze verschijnselen herkent u de 
Phytophthora bij aardappelen 

Voor de bestrijding van de 
aardappelziekte hebben wij 2 produkten 
voor u n.l. Infinito van Bayer en Pireco 
aardappelziekte. 
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De aardappelen en tomaten kunnen 
gewoon geconsumeerd worden.  
 
Ter verduidelijking ook wat foto’s over 
hoe phytophtora in uw tomaten is te 
herkennen. 

 

 
 
 

AARDBEIEN 
 
Ter informatie: 
Zoals u al jaren van ons gewend bent kunt 
u ook dit jaar weer aardbeiplanten via de 
tuinwinkel bestellen. De prijs per plant 
wordt € 0,55. Eind juni, begin juli 

ontvangt u van ons bericht hierover per 
mail of brief met daarin de verdere 
gegevens. 

Wat is Infinito?  

InFinito voorkomt aardappelziekte (blad, 
stengel- en knolphytophthora) in 
aardappelen en bestaat uit twee 
verschillende actieve stoffen. De 
combinatie van de twee componenten 
maakt dat de plant niet alleen aan de 
buitenkant beschermd wordt, maar ook 
van binnenuit. 

Het tijdstip van de eerste behandeling 
hangt af van de gewasontwikkeling, 
infectiedruk, weersomstandigheden en 
gevoeligheid van het ras voor 
phytophthora.  

Productkenmerken 
• Stopt aantasting 
• Snel regenvast 
• Professionele formule 

Wat is Pireco 
aardappelziekteconcentraat?  
Aardappelziekteconcentraat bestaat uit 
specifiek werkende, niet toxische 
kruidenconcentraten en is veilig voor 
mens, dier en milieu.  
 
Het heeft een indirect effect bij 
aantastingen van Phytophthora op 
aardappelen en tomaten.  
Het middel wordt opgenomen door de 
bladeren van de plant en versterkt het 
afweersysteem. 
Phytophthora wordt in de ontwikkeling 
geremd en voorkomen.  
Goedgekeurd voor de biologische tuin. 
 
GEBRUIKSAANWIJZING: 
Het middel is te gebruiken in de 
groentetuin op aardappelen 
tomatenplanten door middel van spuiten 
over de planten.  
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Ook wel eens teveel groenten in een keer? 
Misschien ook wat teveel fruit of 
bloemen? 
Dit hoeft u vanaf nu niet meer weg te 
gooien of op de compost te doen. 
  

                  

Er is nu een mogelijkheid om anderen 
daar een groot plezier mee te doen. 

Wanneer u dit in de kisten doet welke 
staan op de hoek van de Narcissenlaan en 
de parkeerplaats (zie tekening) worden 
deze door het Voedsel Uitgifte Punt enige 
malen per week geleegd. 

 

Vervolgens zal dit door VUP worden 
verstrekt aan mensen in onze samenleving 
die dit goed kunnen gebruiken. Dus een 
soort voedselbank in het klein. 

U ziet het: een kleine moeite voor u kan 
voor een ander veel betekenen! 

Met hartelijke dank namens stichting 

ROAT, Vlissingen. 

Zaterdag 12 augustus houden wij 
weer onze jaarlijkse B.B.Q. 

 

Voor 15.00 euro p/p (introduces 17.50 
euro p/p) kunt u weer kiezen uit een 
vlees of vispakket .Ook is het dit jaar 
weer mogelijk een vegetarisch pakket te 
bestellen. 
Inschrijven via onderstaande strook en 
inleveren en betalen zaterdagmorgen in 
de kantine. 
 Betalen vooraf kan ook via de 
penningmeester. Strook wel inleveren in 
de kantine. 
Wij beginnen +/- 18.00 uur en zien wel 
wanneer we stoppen. 
En bedenk een club B.B.Q. is niet alleen 
maar eten en drinken maar 
voornamelijk !!!! 
gezellig met je mede tuinders een praatje 
maken en contacten leggen. 
Opgeven kan tot 6 augustus 

Naam…………………………………tuin………………
……. 
Komt met ……..pers. 
…………….vlees 
…………….vis 
…………….vegetarisch 

 

 

https://nl.123rf.com/photo_40230580_diverse-heerlijke-gegrilde-vlees-met-groenten-over-de-kolen-op-een-barbecue.html

