
Zaaien en planten 

Ziekten en plagen kunnen voorkomen worden door een juiste zaai- of plant tijd 

te kiezen en door de planten niet te dicht opeen te zetten. Zaai tuinbonen 

bijvoorbeeld zo vroeg mogelijk (februari of maart) om de zwarte bonenluis voor 

te zijn. 

Uien kunt u het best voor half april zaaien of planten, dan is de kans op 

aantasting door de uienvlieg kleiner. Verder is het raadzaam om in juli en 

augustus geen botersla te telen in verband met luis. U kunt dan beter kiezen 

voor minder gevoelige bladgroenten zoals ijsbergsla, eikenbladsla en andijvie. 

 

onkruidbestrijding 

Alle planten concurreren met elkaar om voedsel, licht en licht. Vooral jonge 

gekweekte planten kunnen vaak niet op tegen het veel sneller groeiende onkruid. 

En omdat onkruiden 

ook nog eens schuilplaatsen bieden aan plaagdieren is het belangrijk om de 

onkruidgroei in uw tuin onder controle te houden. 

Maar wat is onkruid? Ereprijs en madeliefjes doen uw grasveld geen kwaad, 

paardebloemen 

trekken vlinders en roofinsecten zoals de zweefvlieg aan. Klaver is een goede 

groenbemester. En brandnetel is een uitstekende voedselplant voor vlinders en 

mensen (salade en thee). Of iets onkruid is, hangt af van de plaats waar het 

groeit. In een grote tuin kan best een hoekje met brandnetels staan, maar in een 

kleine tuin valt zoiets snel uit de toon. 

Regelmatig schoffelen en wieden is meestal voldoende om ongewenste planten 

te bestrijden. 

 

Duizendpoten en oorwormen 

Er zijn witte en bruine duizendpoten. De witte zijn 

planteneters, maar de bruine zijn echte jagers. De 

duizendpoot is tamelijk plat en heeft segmenten 

waaraan slechts één paar poten zit. Ze leven van 

spinnen, insecten en dergelijke.  

Oorwormen doen zich soms te goed aan de bloemen 

van dahlia's en chrysanten. 

Toch zijn het nuttige dieren, want ze eten veel bladluizen en andere plaagdieren. 

Oorwormen overwinteren in de grond. 

Wanneer u vanaf begin mei met houtwol of stro gevulde 

bloempotten onder struiken 

en heggen legt, zullen de uit de wintermist komende 

insecten daar in kruipen. 

Als u de potten daarna in de (fruit)bomen hangt of op 

een stok tussen de planten 

plaatst, heeft u bladluis bestrijders in overvloed. 



 

Gaasvliegen, zweefvliegen en lieveheersbeestjes 

Echte bladluisvcrslinders zijn de lawen van de gaasvlieg, het 

lieveheersbeestje en de zweefvlieg. De larven kunnen 

aangezien worden voor schadelijke 

beesten, maar wie goed kijkt zal 

zien dat de dieren alleen 

geïnteresseerd zijn in bladluizen. 

Ook de volwassen gaasvliegen en 

lieveheersbeestjes eten luizen. De volwassen 

zweefvlieg, die veel lijkt op een platte wesp, leeft op 

een dieet van stuifmeel en nectar. 

 

 

Slakken 

Hoewel slakken een slechte reputatie hebben, eten niet alle slakken levende 

planten. 

De tuinslak eet bij voorkeur algen en afgestorven blad. De slakken die voor 

problemen 

kunnen zorgen in de (sier)tuin zijn de naaktslakken en de 

segrijnslak (te herkennen aan de gemarmerde tekening 

op het huisje). Deze slakken voeden zich voornamelijk 

met dode en afstervende bladeren, maar lusten ook 

graag een vers blaadje. 

Slakken zijn vooral actief bij koel en vochtig weer. Vlak 

voor de schemering invalt gaan ze op pad. Een slijmspoor 

verraadt waar ze naartoe zijn gegaan. Door in de avond 

naar de slakken op zoek te gaan, kunt u ze gemakkelijk 

vangen en verwijderen. 

Laat geen dode slakken in uw tuin liggen, want dat trekt 

andere slakken uit de omgeving aan. Vogels, kikkers en 

padden eten graag slakken. Maak de tuin daarom 

interessant voor deze dieren door struiken aan te planten 

en een vijver(tje) aan te leggen. 

 

Bemesten en water geven 

Planten gebruiken voedingsstoffen uit de bodem. Wanneer deze voedingsstoffen 

niet aangevuld worden, raakt de bodem op een gegeven moment uitgeput. 

Daarom moet 

de tuin en met name de moestuin af en toe bemest worden. De tuin mag echter 

ook 

niet te veel verwend worden. Als de bodem rijk aan voedingsstoffen is groeien de 

planten weliswaar sneller, maar ze zijn ook zwakker en gevoeliger voor ziekten 

en plagen dan de planten die een minder luxe leventje hebben. 



Iets vergelijkbaars geldt voor het water geven. Als u in droge perioden uw 

planten veel en vaak water geeft, raken de planten hopeloos verwend. De 

plantenwortels nemen niet de moeite om zelf dieper in de grond water te zoeken, 

maar rekenen erop dat elke dag in de bovenste bodemlaag water te vinden is. 

Wanneer u enkele dagen geen water geeft, verdrogen de verwende planten al 

snel. Planten die in droge perioden zelf op zoek moeten naar water in diepere 

bodemlagen, zijn sterker en kunnen ook tijdens uw vakantie voor 

zichzelf zorgen. 

Tip: Wees spaarzaam met meststoffen. Wanneer u uw (groente)tuin extra 

voeding wilt geven, geef dan langzaam opneembare voeding, zoals oude mest en 

compost, of verbouw een groenbemester die u later onderspit. Dit komt niet 

alleen de planten ten goede, maar 

verbetert ook de bodemstructuur. 

 

Zelf composteren 

Steeds meer afval wordt gescheiden ingezameld. Blik, glas, papier en textiel 

worden al enige tijd hergebruikt. 

Groente-, fruit- en tuinafval wordt naar composteringsbedrijven gebracht en daar 

tot compost verwerkt. Maar u kunt ook zelf een groot deel van uw groente-, 

fruit- en tuinafval composteren. Dat scheelt in de kosten, want u biedt minder 

kilo's afval aan en u hoeft geen compost tc kopen. 

De vorm van de hoop is niet belangrijk. Een eenvoudige hoop in een hoekje van 

de tuin is net zo goed als een plastic container of eigen gemaakte container van 

hout of kippengaas. Voorwaarde voor een goede composthoop is dat u er 

(gezond) organisch materiaal voor gebruikt. Let er op dat er nooit teveel van 

hetzelfde materiaal in een keer op de hoop wordt gebracht. Af en toe mengen of 

beluchten verbetert de kwaliteit. 

De zelfgemaakte compost kan al na een jaar gebruikt worden als meststof en 

bodemverbeteraar. Wat nog onvoldoende gecomposteerd is gaat terug op de 

hoop. 

De kwaliteit van dc compost wordt nog beter wanneer u de hoop nog een jaar 

laat "rijpen". In dat geval begint u naast de oude hoop een nieuwe composthoop. 

Let erop dat u takken en verhoute delen van planten niet “zomaar” op de 

composthoop gooit, maar deze eerst in kleine stukjes knipt (2 cm.). Grotere 

stukken verteren niet. 

 

aardrups, emelt en ritnaald 
 

In de bodem leeft een groot aantal plantaardige en dierlIjke organismen, zoals 

bacteriën, schimmels, insecten, wormen, muizen en mollen. 

Deze organismen vormen samen het bodemleven. Ze zorgen onder meer voor de 

vorming van humus en de verbetering van de structuur van de grond. Een 

evenwichtig bodemleven zorgt ervoor dat voedingsstoffen continu vrijkomen en 

dat schadelijke organismen in toom gehouden worden. Onder bepaalde 



omstandigheden kunnen een aantal bodeminsecten toch schade veroorzaken in 

de tuin. 

 

Aardrupsen 

Aardrupsen zijn geduchte belagers van de meeste kiemplanten. Vooral de bijna 

volwassen rups richt veel schade aan, terwijl de vlinder die uiteindelijk ontstaat, 

geen kwaad doet. 

 

Hoe zien ze eruit? 

Aardrupsen zijn larven van verschillende Agrotisvlinders. Ze zijn grauw, 

aardkleurig en hebben een lichte buik. Ze 

leven in de grond. De dikke zachte rupsen 

worden 3 tot 5 cm groot en hebben 8 paar 

poten. In rust of bij gevaar rollen ze zich op. 

De eieren zijn doorzichtig 

wit, bolrond en enigszins 

geribd. De vlinders horen bij 

de grote nachtvlinderfamilie 

van de uilen. Ze vallen niet 

op en lijken op motten. Ze 

hebben een vleugelwijdte van 4 cm De voorvleugels zijn bruin; 

de achtervleugels zijn wit-bruin. 

 

Levenscyclus  

De vlinders van de aardrupsen zetten tussen eind mei en eind 

september 600 tot 800 eitjes af op grassen en kruiden. Enkele 

weken later kruipen de uitgekomen rupsen in de grond. In het 

voorjaar eten de jonge rupsen vooral onder de grond aan 

worteldelen; de oudere rupsen eten in het voorjaar en 

voorzomer vooral bovengrondse stengeldelen. Deze afgebeten 

plantendelen worden vervolgens een stukje de grond 

ingetrokken. Deze activiteiten vinden 's nachts plaats. Overdag 

rollen aardrupsen zich op en verblijven ca 2 cm diep in de 

grond vlak naast de jonge plantjes of onder perspotjes. 

Aardrupsen overwinteren, afhankelijk van de soort, als rups, 

pop of als volwassen dier. Er zijn meerdere generaties per 

jaar. 

  

Schade 

Aardrupsen kunnen aan zeer veel plantensoorten eten. In Nederland komt de 

schade vooral voor bij bladgewassen: sla, spinazie, andijvie, knolvenkel; vooral 

bij de jonge planten. De planten worden vlak boven de grond afgebeten en 

verwelken. In droge, warme seizoenen komt ook schade voor aan 

aardbeiwortels, gras, graan, maïs, wortelen, uien, aardappelen, kroten, selderij 



en radijs. Bij peen, kroten en aardappelen kunnen ze grote gaten eten in de 

ondergrondse delen. 

  

Aardrupsen houden  van: 

• Warme, droge, lichte grond. 

• Warm weer in juni en juli. 

• Grond waarop groenbemester, gras of veel onkruid heeft gestaan. 

  

 

Preventieve maatregelen 

• Zorg voor natuurlijke vijanden in de tuin die rupsen eten, zoals egels, padden, 

mollen, spitsmuizen, loopkevers, sluipwespen, aaltjes, eksters, kraaien, 

spreeuwen, merels en andere vogels en vleermuizen. 

• Werk groenbemester, gras of onkruid vóór de winter onder. De grond ligt dan 

open, waardoor vogels de rupsen kunnen wegpikken. 

• Houd de grond zo veel mogelijk onkruid vrij en ruim (vooral in de zomer) de 

gewasresten goed op. 

• Voer vaak oppervlakkige grondbewerkingen, zoals schoffelen uit. 

• Houd de bodem na het planten vochtig. Aardrupsen houden niet van vocht. 

• Plaats regenpijp buis rond de uitgeplante plantjes in de grond. Hierdoor kunnen 

de rupsen niet bij de plant komen. 

  

Bestrijdende maatregelen 

• Frees de grond; hierdoor worden de rupsen kapot gesneden of drogen uit. Dit 

is echter slecht voor de structuur van de grond (noodmaatregel!!). 

• Maak lokaas van 25% zaagsel, 25% tarwezemelen, 50% suikerstroop of 

melasse en voldoende water. Strooi dit 's avonds tussen de planten. De zoete 

massa kleeft aan de rups en wordt stijf Hierdoor kan de rups niet meer bewegen. 

Een andere verklaring is, dat de rupsen zich zo volvreten met het zoete spul, dat 

ze zich nauwelijks meer kunnen bewegen. 

 

  

Emelten 

Emelten zijn larven van langpootmuggen (Tipula-soorten). De langpootmug zelf 

geeft geen schade. De jonge larven richten weinig 

schade aan, omdat ze vooral humus eten. Oudere 

larven vreten de wortels van planten aan. Emelten 

komen vooral voor op natte gronden en op pas 

ontgonnen grasland. 

  

Hoe zien ze eruit? 

Emelten zijn 2 tot 4 cm lang. Ze zijn grauw-grijs van 

kleur en hebben geen duidelijke kop. Emelten zijn 

rolrond en hebben geen poten. De huid voelt 

leerachtig en taai aan. Ze rollen zich niet op. De 



eitjes zijn zwart en elliptisch van vorm (0,3 tot 1,0 mm). De pop is grauwbruin 

tot zwart en is even groot als de larve. 

  

Levenscyclus 

Langpootmuggen  zijn actief van april tot november. Hun eitjes, 

450 tot 1300 per wijfje, leggen ze eind augustus en begin 

september in gras dat liefst lang en nat is of in onkruid 

begroeiing of groenbemesters. 

De eieren komen na 10 tot 20 dagen uit. 

De larven, de emelten dus, vreten tot dat de vorst invalt en 

overwinteren in de grond. 

Bij wat hogere temperaturen gaan ze weer door met vreten. Als 

de larve is volgroeid, volgt er een gedaanteverwisseling. De 

larve verandert in een volwassen langpootmug. 

  

Schade 

De meeste schade van emelten is te verwachten op een stuk grond waar veel 

onkruid heeft gestaan. De emelten zijn vooral actief in het voorjaar en in de 

nazomer. De larven zijn vooral 's avonds en 's nachts actief. Larven eten wortels 

en wortelhalzen van in principe alle planten. Ze hebben voorkeur voor graan, 

grasland. sla, andijvie en kool. Jonge planten vallen plotseling om en verdorren 

of worden een eindje de grond ingetrokken. In warme nachten eten ze ook wel 

bladeren boven de grond. De schade lijkt dan veel op die van aardrupsen. De 

jonge emelt leeft van afgestorven plantendelen. Als hij ouder wordt, voedt hij 

zich met levende planten. 

  

Emelten  houden  van: 

• Een vochtige herfst en een zachte winter. Dit is gunstig voor de ontwikkeling 

van de larven. Vorst en wisselende temperaturen zijn ongunstig. 

• Onkruid en/of een dicht gewas in de nazomer. Dit is gunstig voor de afzetting 

van de eieren. 

• Laaggelegen en natte gronden, humeuze grond, grond met een vaste 

bodemstructuur en zure grond.  

  

Preventieve maatregelen 

• Plant knoflook, papaver, afrikaantjes of goudsbloem. 

• Bevorder natuurlijke vijanden door schuil- en broedgelegenheid te creëren voor 

diverse vogels (spreeuwen),  spitsmuizen, padden, mollen, egels, roofvliegen en 

loopkevers. 

• Verbeter de structuur van de bodem. 

• Zorg voor kort gras en een onkruidvrije tuin (eind augustus, begin september). 

• Plant kwetsbare gewassen na de zomer als de larven reeds zijn verpopt. 

• Draineer laaggelegen grond. 

• Werk geen half verteerd organisch materiaal onder. 

  



Bestrijdende maatregelen 

• Maak vallen door halve aardappelen onder de grond te plaatsen.Verwijder ze 

na een aantal dagen. De vallen moeten dicht bij elkaar worden geplaatst, 

maximaal 50 cm uit elkaar, omdat de emelten weinig beweeglijk zijn. 

• Maak vallen door verspreid over de tuin hoopjes van 30 gram kiemende 

tarwekorrels neer te leggen. 

• Schoffel, hak of frees de grond bij drogend weer, zodat de larven uitdrogen of 

ten prooi vallen aan vogels. Doe dit alleen in noodgevallen, omdat dit niet 

gunstig is voor de structuur van de grond. 

  

 

Ritnaalden 

De ritnaald is de larve van de kniptor. De kniptor heeft zijn naam te danken aan 

het knippend geluid dat hij maakt als hij op zijn rug gelegd wordt. Hierbij springt 

hij een halve meter omhoog. De kniptor zelf is niet schadelijk. Ritnaalden komen 

meestal voor op pas ontgonnen grond.  

  

Hoe zien ze eruit? 

De ritnaald is aanvankelijk wit-geelater bruin tot koperkleurig. De ritnaald wordt 

ook wel koperworm genoemd. De volgroeide 

larve is circa 2 cm lang. Hij bestaat uit duidelijk 

zichtbare segmenten en heeft een bruine kop en 

drie paar poten aan de borst. 

  

Levenscyclus 

In het voorjaar 

verschijnt de kever. 

Deze zet in juni-juli een 

honderdtal eitjes af in begroeide grond. Hieruit komen 

larven, die afhankelijk van de voedselsituatie, 3 tot 5 

jaar actief blijven in de grond. Als de larve volwassen is, 

verpopt hij zich in de grond. Het popstadium duurt circa 

3 weken. Na juni neemt de schade af; omdat dan de 

volwassen larven zich gaan verpoppen. Als kniptor 

richten ze geen schade aan, behalve dat ze weer eieren 

leggen. 

  

Schade 

Ritnaalden lusten alle planten en ook kleine insecten. Ze hebben voorkeur voor 

aardappelen, maïs, tarwe, bieten, wortelen en sla. Haver, gerst en kolen vinden 

ze minder lekker. De larven eten aan wortels, waardoor jonge planten afsterven, 

en ze eten gangen door knollen. Ze komen vooral de eerste jaren nadat grasland 

in bouwland veranderd is voor of op sterk verookruide gronden. 

  

Ritnaalden houden  van: 



• Vochtige, vaste grond met een slechte structuur en weinig regenwormen. 

• Akkers en tuinen met veel onkruid. 

• Vochtig en broeierig weer. 

• Onverteerde mest of groenbemester in de grond. 

  

Preventieve maatregelen 

• Bevorder een goede bodemstructuur door gecomposteerde oude mest te 

gebruiken (dus geen verse mest of groenbemester) en droge grond zoveel 

mogelijk met rust te laten. 

• Laat de grond een tijdje braak liggen, door vroege gewassen te verbouwen, 

zodat de grond daarna vrij is. Hierdoor wordt het voedsel voor de ritnaald 

weggenomen en is tevens de kans op uitdroging van de rit naald groter. 

• Houd de bovenlaag droog door regelmatig te schoffelen bij drogend weer, 

zodat de larven uitdrogen. 

• Zorg voor een onkruidvrije tuin of akker. 

• Probeer natuurlijke vijanden aan te trekken. Natuurlijke vijanden zijn: diverse 

vogels (spreeuwen), spitsmuizen, padden, mollen, egels, roofvliegen, loopkevers, 

aaltjes, virus- en schimmelziekten. Natuurlijke vijanden zijn te bevorderen door 

schuil- en broedplaatsen te creëren. 

 

 


