Bestrijdingsmiddelen

Groene vingers,

zieke dieren

Zodra de eerste lentezon zich laat zien, komt het tuingereedschap
weer tevoorschijn. Uren spenderen we aan een schoon terras, een
onkruidvrije groene grasmat en bloemrijke borders. De echte tuin
fanaat heeft heel wat hulpmiddelen nodig. Naast mest en kalk
worden bestrijdingsmiddelen gebruikt tegen onkruid en ongedierte.
En wat dacht je van reinigers om het terras toonbaar te krijgen. Dat
soort middelen zijn echter niet altijd veilig voor huisdieren.
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ken om zijn hond even

gisch middel op basis van enzymen, zijn er ook

een discussie gaande over de veiligheid van
deze middelen voor mensen. De overheid is het
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te nemen of te kiezen voor minder schadelijke

zolen. Eenmaal thuisgekomen gaan die dieren

zijn glyfosaat en 2,4-dichloorfenoxyazijnzuur,

alternatieven.

hun poten likken. Aangezien deze middelen

afgekort tot 2,4-D. Deze middelen grijpen aan

behoorlijk irriterend zijn voor de slijmvliezen

op stofwisselingsprocessen van de plant die

kunnen ze uiteindelijk flinke schade veroor-

zoogdieren missen. Toch zijn er wisselende

Als sneeuw voor de zon

Groen hoort niet thuis op de terrastegels of
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meningen over de veiligheid. Glyfosaat werd
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Door die irritatie gaat het dier in hevige mate

door Amerikaanse gezondheidsinstanties beti-

voor een intensieve schrobsessie. Ook kan de
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meer onderzoek gaf de Europese tegenhanger

zich er makkelijker van af wil maken zijn er ook

kunnen de maag of darmen beschadigen en
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28 Dibevo

Onkruidvergaat.nl
De overheid heeft in de afgelopen jaren geïnvesteerd om het
gebruik van bestrijdingsmiddelen
in en om de tuin te verminderen.
Op websites als onkruidvergaat.
nl worden tips gegeven om dergelijke middelen te vermijden.
Ook in de dierenspeciaalzaak en
het tuincentrum met een afdeling
dier kiest een groeiende groep
ondernemers (én consumenten)
voor bestrijdingsmiddelen die
veilig zijn voor huisdieren.

nauwelijks schadelijk. Alleen wanneer behan-

kan de mest ook leiden tot vergiftigingsver-
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gelijk voor elke meststof. De samenstelling

kende antistollingsmiddelen. Een lage dosering
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concentraties giftig zijn.
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Organische mest wordt gevormd door het fer-

is het effect ook afhankelijk van de dosering.

menteren van uitwerpselen van dieren en res-

In veel gevallen heeft een vergiftiging weinig

tanten van planten. De exacte herkomst hier-

gevolgen, doordat er maar weinig is opgegeten.

van is echter moeilijk te achterhalen. Daardoor

Voor dieren die klachten ontwikkelen is het

kunnen er ook stoffen in zitten die giftig zijn

nodig om lange tijd vitamine K1 te geven. Hier-

deld onkruid gevoerd wordt aan bijvoorbeeld

voor dieren. Wanneer cacaodoppen in de mest

mee wordt het effect van het gif tenietgedaan.

konijnen of schapen krijgen de dieren te hoge

zijn verwerkt kan dit een ‘chocoladevergiftiging’

Andere K-vitaminen zoals K2 en K3 zijn niet

concentraties binnen van dergelijke middelen

veroorzaken. Honden gaan trillen, worden

voldoende in staat om bij huisdieren de bloe-

en kunnen er wel lichamelijke klachten volgen.

onrustig en krijgen allerlei zenuwklachten. Zit

dingsneiging te verminderen en zijn daarmee

Als je dit voorkomt is er weinig aan de hand.

er bloed- of beendermeel in de mest, dan kan
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Maar voor wie denkt onkruid en groene aan-

dit samenklonteren tot een grote bal en een

vergiftigingen.

slag met veiligere middelen te bestrijden zoals

verstopping veroorzaken. Een bemeste tuin is
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dus ongeschikt als speelplaats voor huisdieren.

zolang de effecten op het milieu nog niet zijn

Pas wanneer de regen de meststoffen heeft

beoordeeld door overheidsinstanties.

weggespoeld kunnen de dieren er weer in.

Prachtige bloemen
en groen gras

Slakkenkorrels

Slakkenkorrels zijn ook erg smakelijk voor
honden. En er zijn ook zeker katten die de kor-

rels wel lusten. Er zijn korrels met mens- en

Muizen- en rattengif

diervriendelijke ingrediënten zoals ijzersulfaat.

Gif tegen muizen en ratten is bedoeld om

Bevatten de korrels metaldehyde dan leidt het

ongewenste dieren te bestrijden, maar ook

snoepen ervan tot ernstige klachten. Binnen

een jaarlijks terugkerende voorjaarsklus. De

huisdieren kunnen er ziek van worden. Ratten

een paar uur komt het tot misselijkheid en

stank van de mest is vaak zeer onaantrekkelijk

en muizen zijn redelijk intelligent. Een bestrij-

braken. Metaldehyde werkt vervolgens in op

voor mensen maar er zijn honden die er wel

dingsmiddel dat de muis of rat in één keer

het zenuwstelsel en veroorzaakt spiertrek-

pap van lusten. Zij rennen uitgelaten het veld

doodt, wordt door andere dieren uit de groep

kingen, toevallen en daardoor vaak ernstige

op en proberen de vers gestrooide korrels weer

vermeden. Om die reden stapten fabrikanten

oververhitting. Heeft een hond veel metal-

te verzamelen. Dat is niet zonder gevolgen.

over op het produceren van bestrijdingsmidde-

dehyde binnengekregen dan kan hij daaraan

Want naast misselijkheid, braken en diarree

len met een stapeleffect. Hoe meer een muis

Het bemesten van gras, planten en struiken is

overlijden. ←
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