
Sproeimiddelen om 
slakken, insecten enz. te 

verdrijven 
Bereiding 

Artemisia-extract 

Kook 100 gram droog artemisiablad in 1 liter water gedurende 20 
minuten. Laat een dag staan. Zeef de vloeistof en voeg er wat zachte zeep 
aan toe. Verdun 1op 4 voor gebruik. 

Bieslookextract 

Week verse bieslookbladeren  2-3 dagen in 1 liter water. Zeef de vloeistof 
en voeg er wat zachte zeep aan toe. Verdun 1op 4 voor gebruik. 

Gedroogd 
boerenwormkruid 

Droog boerenwormkruid en maak het heel fijn. Strooi het over de grond, 1 
gram per m². Verdrijft wortelinsecten. 

Brandnetelextract 

Laat een emmer met brandnetels  20-30 minutes in water koken, zeef het 
en laat een dag staan.Doe er een beetje zachte zeep bij. Verdun de 1 op 4 
voor gebruik. Soms voegt men melk of bruine suiker toe. Tegen rupsen en 
luizen. 

Narcissenextract 

30 gram narcissenbloemen 20 minuten koken in in 1liter water. Laat een 
dag staan. Zeef de vloeistof en voeg er wat zachte zeep aan toe. Verdun 
1op 4 voor gebruik. Tegen schimmels 

  
Rabarberextract 

Kook 1 kg rabarberblad in 2 liter water gedurende 20 min., voeg er wat 
zachte zeep aan toe. Zeef en verdun 1op 4 voor gebruik.Tegen luizen. 

Uienextract 

Zet uienblad enkele dagen te weken in water. Zeef de vloeistof en voeg er 
wat zachte zeep aan toe. Verdun 1op 4 voor gebruik 

Vlierextract 

Kook 500 gram vlierblad  30 minutes in 1 liter water, zeef en and verdun 
het 1 op 4. (tegen luis en rupsen) 

Heermoesextract 

30 gram gedroogde akkerpaardenstaart(heermoes) 20 minuten laten 
koken in 1 liter water. Laat een dag staan. Zeef de vloeistof en voeg er wat 
zachte zeep aan toe. Verdun 1op 4 voor gebruik. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Rhubarb
http://en.wikipedia.org/wiki/Onion
http://en.wikipedia.org/wiki/Sambucus_nigra


Als afweermiddel tegen schimmelziekten bij aardappels en aardbeien 
Hak 50 g knoflook en 650 g ajuin (schil en ui) in kleine stukjes en breng het in 10 l kokend water. Laat 
dit mengsel 12 uur trekken. Onverdund begieten op de grond tussen de rijen. 

• Als algemene plantenversterking 
Dompel 50 g gedroogde kamillebloemen in kokend water en breng opnieuw aan de kook. Laat 24 uur 
trekken en giet het aftreksel onverdund over de planten. 

• Schimmelziekten als meeldauw, schurft en roest voorkomen 
1 kg verse heermoes of akkerpaardenstaart (of 150 g gedroogde) 2 weken laten trekken in 10 l water 
en verdund in een verhouding van 1 op 5 liefst tijdens de morgen verstuiven over de planten. 

• Als vloeibare meststof en als afweer tegen bladluizen 
Laat 1 kg brandnetel trekken 10 l water gedurende 24 uur. Voeg per liter 100 g suiker toe. Spuit bij 
voorkeur 's morgens het aftreksel verdund in een verhouding 1 op 10 over de planten als meststof. 
Onverdund kan het ingezet worden tegen bladluizen. 

• Als afweermiddel tegen koolwitjes op de koolgewassen 
Laat 1 kg gekneusde tomatenbladeren trekken in 10 l water gedurende 3 dagen. Om de paar dagen 
onverdund sproeien over de koolplanten. 

• Tegen de zwarte luis en de preimot  
Dompel 1,5 kilog vers gekneusd rabarberblad in 3 l kokend water en laat het 24 uur trekken. Sproei 
het koude aftreksel onverdund over de planten. 

• Tegen roest en meeldauw 
Laat 300 g vers geplukt boerenwormkruid 24 uur trekken in 10 l water . Kook het aftreksel 15 
minuten en sproei het koude aftreksel in een verdunning van 1 op 3 over de planten. 

• Tegen preivlieg, bladluizen, koolwitjes en aardvlooien 
Laat 1 kg fijngehakte bladeren van de vlierboom trekken in 10 l water gedurende een week en sproei 
het aftreksel onverdund over de aangetaste planten. 
 


