Moestuinwijsheden
#1

- Peterselie heeft een gunstige invloed op asperges -

#2

- Tomaten beschermen asperges tegen de aspergekever -

#3

- Plant selderij naast kolen om het koolwitje af te weren -

#4

- Bonen doen het goed in combinatie met wortelen en bloemkolen -

#5

- Afrikaantjes (tagetes) bij bonen helpen tegen de bonenkever -

#6

- Bonenkruid verbetert de groei van bonen -

#7

- Zet geen ui-achtigen in de buurt van bonen -

#8

- Aromatische planten doen het goed bij broccoli en andere koolsoorten (dille, selderij,
salie, pepermunt, rozemarijn) -

#9

- Houtas rond erwtplanten helpt tegen bladluizen -

#10

- Plant een lid van de ui-achtigen tussen de koolplanten om te verhinderen dat konijnen
wroeten in het perceel van de kolen -

#11

- Koolsoorten die niet goed kroppen kan wijzen op een gebrek aan kalk of kalium -

#12

- Mierikswortel heeft een gunstig effect op aardappelen -

#13

- Een thee van mierikswortel helpt om Monilia te bestrijden bij appelbomen -

#14

- Ui, prei, rozemarijn, salie weren de wortelvlieg af -

#15

- Pompoenen doen het goed bij maïs -

#16

- Door rabarberbladeren in water te koken, bekomt men een gier die bescherming biedt
tegen wortelknobbelaaltjes -

#17

- Oost-Indische kers doet het goed bij radijzen -

#18

- Basilicum helpt bij het voorkomen van insecten en ziektes bij tomaten -

#19

- Honingbijen zijn verlekkerd op de bloemen van komkommerkruid (Borago) -

#20

- Bieslook vormt een goede combinatie met wortelen -

#21

- Een thee van bieslook zou helpen bij meeldauw op kruisbessen en komkommers -

#22

- Plant citroenkruid (Artemisia abrotanum) in de buurt van kolen tegen de koolvlinder en in
de buurt van fruitbomen tegen fruitmot -
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#23

- Plant dille in de buurt van kolen -

#24

- Knoflook is een effectief bestrijdingsmiddel tegen insecten -

#25

- Koriander helpt bladluizen af te weren -

#26

- Muntplanten weren het koolwitje af -

#27

- Salie beschermt kolen tegen het koolwitje -

#28

- Tijm weert larven van de koolvlieg af -

#29

- Thee van akkerpaardenstaart (Heermoes) helpt tegen meeldauw en schimmels op
vruchtbomen en groenten -

#30

- Tuinkers en radijzen helpen tegen de aardvlo -

#31

- Peterselie en tomaat helpen tegen witte vlieg -

#32

- Insectengaas gebruiken bij kolen -

#33

- Brandnetelgier tegen luizen en rupsen -

Heeft u nog interessante wijsheden? Mail het naar secretariaat.vtvz@hotmail.com.
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