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Beste Tuinleden,

ALARM
De eerste coloradokevers zijn gemeld op 7 mei 2020 in ons volkstuincomplex
Middelwaert.
Daarom in deze nieuwsbrief nog maar eens op een rijtje gezet hoe de coloradokever zijn
vraatzuchtige leven doorbrengt in de moestuin. En hoe u ze kunt herkennen.

Ondergronds overwinterende kevers bevriezen als de bodemtemperatuur beneden -7 °C
komt. Larven overleven zware winters door tot vijftig centimeter diep in de grond te kruipen.
Bij de eerste voorjaarswarmte gaan ze zich dan verpoppen en twee weken later komt uit de
pop een volwassen kever, die zijn leven bovengronds vlijtig tot midden oktober verderzet.
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Deze eerste generatie kevers kan in een warm voorjaar al vanaf april uitvliegen. Gedurende
een drietal weken leggen ze tot in juni hun eitjes af op de onderkant van de bladeren van de
aardappelplant. In warme jaren kunnen tot drie keer per jaar (tot 500- 800) oranjegele eitjes
afgelegd worden die in groepjes aan de onderkant van het blad zijn gekleefd. Afhankelijk van
de temperatuur komen de larven na 5 tot 21 dagen uit de eitjes. Als ze genoeg gegeten
hebben, laten ze zich vallen en kruipen ze in de grond om te verpoppen. Zo ontwikkelen zich
soms zelfs tot drie generaties per jaar. De kevers zijn vooral overdag actief en vreten aan de
bladrand van de aardappelplant. De larven eten echter veel meer en kunnen je
aardappeloogst echt in gevaar brengen.

Advies: komende weken regelmatig controleren, en zo gauw je er ook maar
één vindt, voortaan om de andere dag controleren en alle kevers en larven
vernietigen!
Draag tijdens het verwijderen van de insecten handschoenen, aangezien de kevers en larven
giftig zijn en irritatie aan gevoelige huid kunnen veroorzaken.
Zijn er producten tegen de coloradokever? Sinds 2008 vind je voor particulieren in de
handel het product Conserve® van Edialux. Dit heeft als actieve stof spinosad, een mengsel
van twee toxines die geproduceerd worden door een van nature in de bodem aanwezige
schimmel. Deze toxines bestrijden rupsen, vliegen, trips en kevers in diverse teelten door
contact- en maagwerking. Maar het is zeer giftig voor in water levende organismen én voor
bijen en sluipwespen. Deze giftigheid geldt vooral bij de directe contactwerking, kort na
spuiten.

Er staan verscheidene bijenkasten op ons terrein. Dus we raden de chemische
bestrijding ten sterkste af.
Andere aandachtspunten
1. Indien je grint, keien in het greppeltje voor je tuin, grenzend aan het
gras-tuinpad, deponeert dan vliegen de stenen je soms om de oren als
de grasmaaiploeg het tuinpad maait. Het is gevaarlijk. Dus geen stenen
langs het graspad!
2. Zorg dat er geen frambozen- of bramen planten of bloemen onder het
gaas van je tuin zijn door gegroeid tot op het graspad. Weghalen!
3. Sproei bij droog weer niet allen je tuin maar ook het graspad voor je
perceel. Dat pad moet ook in goede conditie blijven.
4. De tuinschouw vindt deze week plaats. Gelukkig zien de meeste tuinen er
al perfect uit en getuigen van enthousiasme voor deze hobby.
5. Indien je van plan bent om een kas te plaatsen op je perceel, dan dien je
toestemming van het bestuur te vragen. Er zijn namelijk regels over
afmetingen die te maken hebben met gemeentelijke verordeningen. Dus
plaats niet zomaar zonder toestemming een kas.
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6. De zonnepanelen komen eraan!!
Veel voorjaarsplezier in de 1,5 m volkstuinmaatschappij.
Namens het bestuur
Secretaris
Lambert G. Poels,
secretaries.middelwaert@gmail.com
06 51992285
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