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Preimot, preivlieg, preimineervlieg?
Waarvan heb ik last? En wat moet ik doen?

Prei ls geen gemakkeUjkeleeti. HelvraëgtwaiteeLrièchnische

vaardisheden en ie moet er bovendlèn vroes bij zrln ais ie zelr

prel uit2aadwilt oPkweken.

Eenmaat prei rs gePlant, kan deze bovendlen betaagd worden

door tal van schédetiike lnsecten en schimmets' Hièmndèr be-

kijken we even de ve.schitten iussen de drle grootste schade_

brengers in de Preiteëlt.

Preimot
De prelmot is een kleine nachtvLinder vèn l 5 cm bruin van

ktëurmet gevlekte vteugets. Oevrouwtjes tegqen hun eiijes bo_

venaanopde btèderenvan de P.ëi. De tàrvenvretenzich gangen

naa. beneden. PreiÍnoi komt vooraLvoor in gebieden waa' veet

preiwordt gekweekl.

IrDisch schad€!éetd: ga.tjès in dè lladërèn ot btàdmoès dàt

Í§w€gqevrclèn waàrdoor èr énkët nog èGn dun vlissJè over_

bliift. Ook géschèurdè ltàdèrén on witlë stÍ€p€n wil'én op

prèimot.

wat kuníen we doen tègen Prèimot?

Atsie heet opteiiend bent, kanje de vuilwlttè elties opmerken

op de bovenste btade.en. De eerste aaniasting v ndi meest't

ptaats ln de randrien. Daar inspecieerje het best heet goed'

E tjesworden versPreid aÍgetegd àan de boven'zild€ èn onder

zljde van het btad- Je kan het aangetasie deetvan de preibt'

derer wè9hn,ppe1en Íóegevel ner deGtl_bàk'

- .le kan een Íe.omoonval tegen preimot ophangen ln de det

tavaL bevesiigje een Íe.omooncapsute die een ldenueke geur

verspreidt als het Preimotwille Hierdoorworden de manne

ties in de vat getokt. Door deze vat tijdlg oP te hangen, kan

je de mannetjes Lrltle orngeving wegvanqen' De Íèromoonval

wordt opqehénqen gedurende de iweevtuchtPërlÓdés van de

preimoi: van haLÍaprittotbegin juni: eerstevtuchtperiode

van hatf luni ioi hatf eind augustus' tweede en

meest schédelilke vluchtPeriode'

De taruen uii de tweede generatle motten richten de meesle

schade aan. De herïst_ en wlnterprei wordt da n bëiaagd

De prei qoed vochtig houden uidens de groel hetpt oÍn de

schadè van de prelmoitéryen te bePerken.

Ats d€ ruPsen nog ni€t in de preischacht zitten, kanje ze be_

handelen meteen produciop baslsvan aacíilus thurDgie,rsÈ'

een bacterlepreParaat tegen rupsen. Ats de rupsen al in de

schachtzitten, is het zintoos om nog te spulten'

Hebjeetkjaartastvandeprelmot,kanjedePrelkwekenon'
.lèr ktiméatd oe k. De preimoi is een nachtvtinder, dus overdag

kanje zonder probLemen wlèden en de ktimaétdoekverwlide'

Een tèrcmoonvàl teqen de PÍèlmot

Preivtieg
'Preivtieg oÍ aiuinvtieg zijn lwee woorden voor hetTètÍde in_

sect. Ditvuegle tijki oP €en gewone huisvtieg en tast 2owetprei'

ajuin, pljpui, knoftook en sjèlot aan. De preivlieg Legt haarèities

mderèén op de jonse ptantles oÍ oP de srcnd vlèkbij de prei-

ptantjes, op de scheidlng van lucht en grond'

Dè wittè tarven die uil rle èlti.! komen, borén tlch in dè Prei-

ptant nèt bovan de wortetkí.ns' Zè lasten da'rbij dè w'rtèt-

ptàat aan. Zs vreten ziEh naar het hàrt van de pLànt' Ats de

ptant verniètd is,verplààtst de larvë zich door de grond nàBr

eèn andèré pÍ€iptanl.

Er zijn twee tot vier general es Perlaar mèar de ëersté vtocht is

de meest schadetijkei vanaÍ eind aprit tot hatÍiuni' De Preivtieg

ore19r d" 1 ees'e sLl'àoe .oe àèr lo.qe prerolà1le1'

Schadebeeld: de toppen ve.geten en oP termiin de hete prel_

pLènt. Delonge ptanten verwetken, roiten en sierven aÍ'

Wat te doen tegen dë Preivtieg?
Erziln weinig ecotogische maatregetei te nemen tegen de prei_

vue9. Heb je erleettast van , kweek dan je preioP Ónder insec_

tengaas. Tegen pre vtieg votst€ai het gewone insectengaas nret

méàswijdievan 1 35x l,35mm. Klesjevooriijnmazig nsecten_

gaas met een maaswijdte van 0 80 x 0,80 mm, dan beschermje

je preimeteen ook te9ën PreirnineeNtieg'

Gezien preivlieg de grootsle aàntasunq geeft biljong€ preiPLan_

ten, moetle het lnsectengaas at biide oPkweek gehroiken'

Wieden doeje dan het best ndèvoorrniddag, opdagen metveet

wind. Dan vtiegt de preivlieg meesiat niei en kan het insecten_

saasveruijderd worden om te w eden.
È
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Preimineervtieg
Dt fsecl seénneuwkomersndseenachltatlaren.Dezekte
ne g.Èe vlieg van 3 mm ló.! heefr vete preipercelen ngè
patmd en s momenreetde qroolste schadeb.en!er in o.s lónd

D" "'\"1 7. r . b. ,1 -ooo. Dó F,ór I r1é-l
vteq kent verschittÈnde generanes per seizoen ef rcht de
meeste sch.de aèn b jde herfst- en wnle.p.er

Oe eitjès wordèn àan dévoervàn de preipLanrén àÍ9èté9d. De
tàruen vreten tichtrodè vraargangen i. de schachl. Oe vraar
van de taryen gaatdooÍtor in de kern vàn de prèiptànl.

D€ poppeó van dè ee.sre qeneratie pre m neervtiegles g:an !e-
du.ende de zomèr . dèpèlze Ze kome. als vtieg pés rE.ug
levoorschjn aan het €ind van de zome. N,elwe maden z, n er
vànèl e nd seprember tot eind nóvembe.

Vèoaf endnovemberoverwinterrdebrunèpop f dewintèrF.e,
op achtergebteve. pta.teireste. oÍ n de grond.

zonder i5.deiqàà! .f à3f,9èt!

Schadetilke insecten zutlen er attjd zln.We moeten atteén i09
lèren met he. om le 9è.n Hoe mèerle rèkening ho!dt mel de
biolog è var het s.hadeLjk irsect hoe eenvo!.tger hel s om
moo e. qezondè p.eite kweken.

En dén qetden ér u rera..d ook e.keLe atgemene tecttméat.e_

Zorg eruoor dàt de onde.grond humusrilk rs waa.je preiwitt

Start mei gezoni pténlgoed.
Géer de prel . warme periodes dègetilkswater zo btlve. de
schà.hten vol water stà... 0 t qeldt n èr voor pre onder in
5e.ten9aès: p.eigaét dan !emakkettk rotten
BèstuiÍ de ptàntei eikete ke.en per wÈek met tëvameèt om

Wat le doen tegen prèimineervtieg?
- De teelt vaf vroe!e he.fstprei teye de m nsre p.obtemen op.

Als de p.er goed kan dóo.qroeien daf kzil votdóendew.terg Ít,
kan deze geoógst wo.den ei.d augLstus-be9in september
voo.alèe. de twcedè generatje vè. de p.erminee.vtieq toe

De béste manre. om schède te voo.komen b j tate herfstp.ei
en w,nte.prei s dè:e atdekke. met finmaz 9 isectengè.s
lmaaswjdte o.80 x 0.80 mml. plair de prc zo vroeg mogerjk
zo kaf dezé nog een mèa.d !roe èn zonde. nsectengaas Af
dekken is noodzaketitk vènaf halÍ augus(!s tor en m€r è nd

. Gewasrèstef en éangei.sre pté.ren doe te ëtrjd jn de GFT
bak. Laàt dus nóolt.o e pre det€n in de q.ofd steken. .

É(renqD. qmd reqm pre vLió", pó..*^ra

oLLO van Les Potagers de Ihomas is de ideàteoptossirc
om watèr bjde plantjèsté kijsen. Een venicate

Bestaatin 1,sL - 5L en 10 L

www.lespotage6dethomas.be
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De vlier verdient een plaatsje in je tuln

Wie "vtier5truik" zegt, denkt meteen aan bosrandèn

en haagkanlen [angs wcgen en vetden' Weinig men-

sen hebben die in de tuin staàn' En dat i5 eigenLijk

een beetie ten onrèchte. Want vtier biedt jou len je

tuinl vete voordeten...

De vtrerstruik
De botanische naam s Sambucus nrqra' Hei Grieksè sàmbuka'

;etekeni Ítuii. V.n hel zachte hout mei binnenln mery wérden

vroeoerÍlure.q"moàkl.H"lwer.woo'd'íiere' Jréi'ré' dàr

*r,"n 
"fo".oo 

'N qrà v'rwllr dar nda- de 'd"-è l'Le'r và1

Dat de !t er een struik is met medLcinate eigenschaPpen' is

aloemee. qekerd Maèr wel''r I I À t lp 1 "r d'l er {"t ndqrè

ono r.nqi oe ,.'r,t we d ti. oÉ relré1 q'lie' "rs ve'b rd 
'q

met Oe onOerweretO en ale opvatting bteeÍ tange tijd overelnd'

Zo d.oegen qraÍdetvers een takje vtierop hun hoed wanneer ze

een overtédene I ngen óPhalen'

z

'Black Beauty' heeit een decorat éÍ PaaE bruin btad en rs geen

sie.ke oroeier'Haidegg 17 is eveneens compact qua groe en

treeft zeer grote ttoemsclermen' Bli cuttivars zljn de bessèn

ook grolerdan in het wiLd.

Bèhatve wat snoei tusaen novembër en rnaàrt' vrèagt dè viier

oeer ora*noua. wetwa aàt de g'oene scneuten Populèi' zirn

iui" 0,"a.", 
", -,..t,t 

netemaal seen probteem lorelje
.lr. *t,*t,i* ,.ia"oe" ,an oe b'adluis àan' Bovenoien's de

vtiereen Poputairestruikbijtuinvogets'

De vlierbtoesem
ln mei-iJli veichi,nen de ordchtrqe en 

'oetgeu_enoe 
bloem_

r.ném;n. JeiuntdebloesemsoPve-schitrerdemlnièrenveÈ

ln de middereelwen zou ook.an elkewoning een vlie'worden

qepta.t zodat Vrouw Hotte er in zou kunnen wonen' lvtier is in

iei ourts aan ool 'notunaer I zij nam dan boze géèstèn in de

v.rm van zlèktesweq. Tol zÖverwat hetvotksgeloof beheft"

Wiè dènkt dat de vUer qeen varièteiten kent' heeft het grondig

mis. Erzijnermeerdan 20 gekend' Omèante pténten in le tuin

zijn zeke;de Btack Beautv eide Haidegg 17' àan te radenz

Tf,

nLl*t"rr,"n *"0r,*.iat"il'n mèt decoral eÍ bru n ei qÈeLbtad

iffi ffi ,r-tr"*r"*-,""'*'a*v'ptomenvànqrrèp'koods



De schermen worden meësiatgèknipt en op water met citroen
gelegd. Doe dit's morqensvroeg, want dan ziin zevers en Íris.
Na een dag en een nachtle aekken wordt dit gezeeÍd, voeg je

sulker toe ei kook je kort op. Bewaren doe je meestat in een

bèugetltes. De gëur vàn de btoesems die kekken in je kom is

Recepten en gebrLrik van de siroop v nd je overat. Vete lam ties

hebben er een eigen variantvan.oaarnaasikunje de btoesems

drogen lÍr een droogoven. Die gebruikje nadien vooratvoorihee.
Geen droogoven? VeMerk zevers inje pannerkoekenbestag of
zoek eens een recept opvan vtie.btoesembeiqneisl
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TÍossen mel da gekende sadev

Btàd van vtier
Mindergekend is hei gebruik vàn de btàderen, d t kèer niet voor

onszeLÍ. maar voor de t!in. Met het aftrekset van de btade.en

heb ie een prima middetteqen btadtuis. Dat kt nkiwet raa.om-
dat btëdtuis retÍ op dejonge iwilgen zlt.

Daarnaast wordèn jonge twjgën met btàadjes aan gebruikt om

woetrètten te verjàgen door die in de grond te stoppen. Ratten

zouden immers niel van de geur houden.

Gedroogde vl erbloesem, klaa. voor je th@...

De geneeskrachtige werking van de vlierbtoesem is divers.

E1e,a.d: verzèLhl vl,e,bloesen de synptomer vd1 9 rep.

koo.ts en verkoudhe d. Het hetpt ook tegen mond- en keeF

ktac hten lontstèklngsrem mendl en ve.m indert de stijm produc-

tie en Lost sLijmen op.ldeaatvoor hooikoortspatiénten.

Tot stot werkt vtierbtoesem vochtaÍddjvend en regett het de

doorbloeding ën de trënspiratle. Daa.om zit vtierbtoesem vaak

vèrwerkt ln natuurtijke prcducten die de overgang naar de

menoPauze h€tpen onderdrukken.

De vlièrbes
V!ó.raliélié nielr8er:vtièiiíèíàth dè, íàOlaià't, rbtro.lià,hÈrhè§t

V6tji hdÍ!4jè&é-nehr,lnud ktdÈènrèh!;VtèkkéinvalilvÍëi5iÉrtn
biPq'l4elDll4lEkBisa+ ao! -de+q,etèi^L1;4t-4,è-q0*rt rt.
er.il.r"tl.pitÍ!È.llÉ84ÍorrdloeÈ.,,

we-g!#ffi EgÍu&lB6Elltthélf.r§ÈEreft 8!Íb!Ër§!i-ri!_klr
d-{.:.41iÍ{ffi,iffi rfiÈ!àJèirl!'jl.,AlHdiiir.tíl,A,öeh i§
aènïitE rtll.àl,iin+E!@sf@fr+q1f§) ijIÈ EÉÉE{iÉ!l!Í,iiq,É'uw
Àiét1è!èïr. zè§!í@È.t0s!Eév'.iriÈ,ÍrÀiis,.{tsè!a-1Mid!'Èiidé
riíf örnJ€l§':,i kpi È1'rtr.@i!E44lBieÉqi€én,

-B§.diÍ91§,Íiè-r}w.q!'.4q8ffiÉ@,&È]!bijr,tet:1iqté!j! Daèrom wordr
vlierbes verwerkt tol sap of siroop, ln conÍituur of zetÍs witn.

Pu!r heèft het nogaleen slerke smaak, waardoorje het meest-
at aëntengt met bijvoorbeeLd bruisènd wàier oÍ verwerkt mei

De geneeskracht ge voordeten van de vtierbes? Ze hetpt bij
hoest, verkoudheld en griep. Daarnaasi voo.koml hèt dë a.n
maakvan ste.hiè chotesierol. Vlierbes zit ookvol antioxldanten

envitamines. DevLierbeswerktdaarnaastvochlaÍdrijvend maar
ook tarèrènd. Gebr!ik é.dus niet te vèeLvàn

Kortom, wie van at deze voo.deten wll genieten, ptèit met veet
ptezier eei vUer Zetfs at bei je een fUereÍtuiter..

weeljè: votgens íolktoristisch setoof voorkomt een vtier d chi

bij huis bliksem en brand. Een reden temeer om er eentje te
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