Bloemen en planten

door Toon Bruin

Het afrikaantje

In tegenstelling tot wat de Nederlandse
naam suggereert komt deze plant uit
een totale andere uithoek van de
wereld, het is namelijk Midden-Amerika, maar vooral Mexico. Ten tijde van
de regeringsperiode van Karel V in de
zestiende eeuw namen de Spanjaarden
de plant mee naar Spanje en vandaar
werden ze verspreid over de Europese
tuinen. Het afrikaantje is een eenjarige
plant. Ze behoren tot de plantenfamilie
van de composieten (samengesteldbloemigen). De Latijnse naam is Tagetes.Tagetes patula is de meest gekweekte, ze wordt 25 tot 30 centimeter hoog
en bloeit van mei tot september met
gele en oranje bloemen in enkele en
dubbele vormen. Tagetes erecta wordt
80 centimeter hoog en heeft dezelfde
bloemkleuren en bloeitijd als de patula. In de volksmond worden ze ook wel
'stinkerdje' genoemd. Het zijn echte

zonaanbidders. Zoals de bijnaam al
zegt ze ruiken niet aangenaam. Dat
heeft echter wel voordelen, je zult er
niet veel insectenvraat aan vinden, zelfs
slakken gaan er met een grote boog
omheen. Op oude boerenerven werden
ze vaak bij de entrees geplant om mieren buiten de deur te houden. Zo zie je
dat lekker stinken ook zijn voordelen
kunnen hebben en nuttig is voor het
voortbestaan van de soort. Eind jaren
vijftig, begin jaren zestig, toen ik nog
mijn opleiding aan de tuinbouwschool
deed, werd ons verteld dat het afrikaantje in de tulpen- en aardappelteelt werd
gebruikt om aaltjes te bestrijden en zo
bodemmoeheid te voorkomen. Deze
aaltjes zijn met het blote oog niet te
zien, maar het zijn wel virusverspreiders. In de tulpen- en aardappelteelt
laat men enige jaren de percelen grond
braak liggen. Aaltjes bezitten het ver-
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mogen om tientallen jaren in versteende vorm te overleven en weer actief te
worden als er weer tulpen en aardappelen geplant worden. Er werd in de
jaren vijftig en zestig afrikaantjes op
braakliggende percelen gezaaid en aan
het eind van het seizoen vernietigd,
waarmee dat ook het einde betekent
voor veel aaltjes. Diezelfde aaltjes hebben er in de middeleeuwen voor
gezorgd dat er in Ierland hongersnood
geleden werd; door mislukte aardappeloogsten. In de jaren tachtig werd er
helaas overgegaan op chemische
bestrijding. Eind jaren tachtig, begin
jaren negentig haalde berichten de
kranten dat in de bloembollenteelt veel
van deze chemische bestrijdingsmiddelen kankerverwekkende stoffen
bevatten; deze stoffen zijn inmiddels
verboden.
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