Goede plantencombinaties ter bestrijding en ter voorkoming van
plantenziektes:
Bij ATV De Hoefmolen ontmoedigen wij het gebruik van gifstoffen, wellicht dat u met
het onderstaande uw voordeel kan doen.
Aardappels:
* Plant afrikaantjes (Tagetes patuia) in of rond uw aardappelbed, dit voorkomt
aardappelaaltjes.
* Goudsbloem tussen de aardappelen voorkomt nematoden en draadwormen.
* Zaai erwten tussen uw aardappels. Het beste werkt met 2 rijen erwten en dan 3
rijen aardappels.
* Erwten zorgen ook voor extra stikstof in de grond.
* Dit zelfde geldt voor bonen. Deze halen, net als de erwten, stikstof uit de lucht.
* Een zeer oude combinatie is zonnebloemen rond of naast het aardappelbed te
zetten.
* Beide plantensoorten profiteren van elkaars krachten!
* Dille verbetert de smaak van aardappelen
Aardbeien
* Doen het goed in combinatie met stambonen, sla en spinazie.
* Borage (bernagie; komkommerkruid) is een goede combinatie bij aardbeien.
•*Knoflook bij de aardbeien doodt schadelijke bacteriën.
Bieten
* Bieten reageren goed als u een combinatie zaait en plant met uien, stambonen
en/of koolrabi.
* Dille bevordert het kiemen en houdt schadelijke insecten op afstand.
Bonen
* Bonenkruid stimuleert de groei en weert de zwarte bonen luis.
Kool
* Koolsoorten houden ervan als hysop, late aardappels, dille, kamille, wormkruid en
vooral salie in hun buurt staan.
Deze laatste plant, Salvia officinalis, voorkomt plagen van de kool!
* Bernangie beschermt koolgewassen tegen aantastingen
* Basilicum weert de witte vlieg.
* Citroenkruid bij kool helpt tegen koolwitjes.
Goudsbloem bij kool voorkomt nematoden en draadwormen.
Dille bevordert het kiemen en houdt schadelijke insecten op afstand.
Hysop helpt koolwitjes te verjagen.
* Munt weet koolrupsen.
* Salie verjaagt het koolwitje.

Tomaten
*Ook bij tomaten moet net als bij andere groenten wisselteelt worden toegepast i.v.m.
phytophtora.
* Brandnetels en peterselie bevorderen de groei van de tomaten.
* Afrikaantjes voorkomen tomatenaaltjes!
* Goudsbloem tussen de tomaten weert motluis.
Ui en prei
• Plant kamille tussen de bedden met uien en prei, dat houdt de uienvlieg op een
afstand.
* Peterselie maakt de uien geuriger!
* Zet Alsem bij de prei tegen de preimot.
* Radijs bij de prei tegen de preimot.
Rozen
* Bieslook voorkomt zwarte vlekken op rozen.
* Zet knoflook bij de rozen, deze doodt namelijk schadelijke bacteriën.
* Heiligenbloem (Santolina chamaecyparissus) houdt indringers op afstand.
* Lavendel verjaagt luizen en mieren.
Sla
* Rijen kervel tussen de sla zorgt dat u mooie dichte kroppen krijgt en de sla zal niet
snel last van luis krijgen.
Wortels
* Worteltjes samen met sla is een goede combinatie.
* Plant sjalotjes en uien afwisselend met wortels en u zult weinig last hebben van
wortelvlieg.
* Erwten en wortels vormen een goede combinatie, ook dille doet het er goed!
* Bieslook tussen worteltjes houdt de wortelvlieg op afstand
* Dille bevordert het kiemen en houdt schadelijke insekten op afstand.
* Rozemarijn verjaagt de wortelvlieg.
En verder:
- Majoraan verjaagt mieren
- Salie verjaagt rupsen
- Knoflook is werkzaam tegen een scala van schimmelaantastingen
- Brandnetel weert bladluis en bevordert de algemene gezondheid van fruitbomen.
- Dragon heeft een algemeen gunstige invloed op de tuin.
- Goudsbloem is een goede grondverbeteraar.
- Mierikswortel onder fruitbomen, de plant zorgt voor een natuurlijke antibioticum.
- Pepermunt beschermd je druivelaar tegen meeldauw.
- Ramanas helpt tegen schimmels en krulziekte, zet hem bij kers en perzik.
- Ui en Sjalot helpen tegen schimmels, wortelvlieg en spintmijt.
- Oost-Indische kers zorgt voor een natuurlijk antibioticum en trekt de zwarte luis naar
zich toe.

