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BÏOLOGISCH TUINÏEREN?

Onder rbiologisch tuinieren' wordt hier verstaan: al die methoden en
systemen die zijn gericht op voedselproduktie, zonder daarbij gebruik
te maken van chemische hulpmiddelen (zoals kunstmest, insektenverdelgiers, etc.), maar net behulp van Inatuurlijker materialen en teeltmaatregelen die zijn afgestemd op natuurlijke (ecologische) processen.

Al sinds het begin van d,eze eeuw, teqelijk met de ontwikkeling van de
tuodernet land= en tuinbouw, zLln er &ensen geweest die zich bezLg
hebben gehouden met een vbrm van tuinieren, gebaseerd op samenwerkingt
met rde natuurt.
Hieronder volgt een lijstje met de belanqrijkste figuren uit de 'alternatieve sektor' eÍl eeR aan€al systemen die uit hun denkwijzen zijn
ontstaan.

Sir Albert lloward was ongeveer de eerste d,ie rond 1910 zich bezig
hield met een vorrn van biclogisch tuinieren. Fij is begonnen met het
doordacht opzetten van dierlijk en plantaardig afvalmateriaal (komposteren). Samen net Lady Balfour heeft hij een echte alternatieve
methode ontwikkeld, waarvan o.a. het gebruik van (diepwortelende)
klavers kenmerkend is" Dit systeem líoward-Balfour wordt vooral in
Enqeland, nog op grote schaal toegepast. Men spreekt daar ook wel van
rorganic farmingt.
2. Rudolf Steinero de grondlegqer van de antroposofie (een geestesweten*
schap), is met zijn in 1924 gehouden rlandbouwkursusr ook de grondleqger van de lbiologisclr-dyn+qirche rnethode'" Biologisch betekent ook
hier: het (her)gebn:iken van natuurlijke (afval)materialen in een gesloten kringloop als vcedingi voor bodem en plant. Specifiek voor deze
methode is het 'dlrnamischet aspekt" Hiermee wordt bedoeld, dat men
uitqaat van de idee dat de plantengroei beinvloed wordt door een wissel*
werking tussen aa.rd.se en kosmj-sche kraehten"

A2

De nadruk j-n deze melhode

ligt daarom op een levende bodem en het
gebruik van spegiale _Prepgratell die de astrale krachten moeten ond.erster.nen. Er zijn preparaten voor toediening aan d.e komposthoop en
preparaten die op bodem en plant worden gespoten. fn d.e zaaikalender
van Maria fhu+ vindt men gedetailleerde aanwijzingen om bepaalde kwaliteiten van de gewassen extra te ond.ersteunen.
3

" Rudolf Kraft is de qrondlegrger varf de macro-biotische method.e
Deze biochemicus heeft gewezen op hei belang van een goed.e (volwaardige) mineralenhu.ishoucing. Door gebruik van puimsteen en het zcrn.
rbio-konzentratt (een bio-elementenpreparaat waarin meer dan 70 verschillende sporenelementen voorkomen) word.t de qrond (en dus de plant
en de zich voedende mens) weer gezcnd.
Verder zijn voor deze methode kenmerkend de gedetailleerde voorschriften voor opbout"r van d,e komposthoop en het toepassen van bodernbedeEk:ing
met plantaardíq materiaal"

L

Rusqh:Mtiller (resp. arts en bioloogr) hebben de organireh-b:ie]_ogische
methode ontwikkeld. De nadruk ligt. in dit systeem op een gezond.e bodemflora. Om het bacteriênleven niet te verstoren mag Dnen niet spitten en
is een konstante bodenbedekkj-ng belangrijk. De zuurgraad wordt tussen
pts 6r7 en 7 gehouden voor een optinoaal bacterieleven"
Naast vl-aktekonposterinq is gewone koupost en vooral groenbemesting belangrijk voor de benesting.

q

staan voor het gelijknamige systeem d,at nog Eeen
20 jaar bestaat' maar vooral in Belgie en Frankrijk veel toegepast word.t.
Ook 'onzer Pieter Boxman lijkt sterk beinvloed door de inzichten van
Lemaire-Boucher. Kenmerkend in deze nethode is toepassinq van tsnelkompostr
en koraalalgenEalk (o.a" in Calmagol en t'Iáerl) " Deze kalk wordt hier ook
gebruikt ter bestrijding/voorkoming van ziekten en plagen, door het verstuiven op grewassen. Er wordt op ruime schaal vlinderbloemigen (als tussen-, voor- en nateelt) toegepast"
Lemaíre

e_n _Bguclrer_

In de genoemde systemen wordt in bepaalde mate gebruik gemaakt van
volgende teeltmaatregielen

- Kruidengieren (b.v.

van

de

:

brandnetel) als voeding voor bodem en

ge\^/as

(bladbemesting) .
- Kruidentheeên (van b.v. brandnetel, kamille, heermoes, boerenwormkruid,
ui-achtigen, etc.) als bestrijdj-ng en/of voorkoming van ziekten en aan-

tastingen "
- Gewaskombinaties; bepaalde (groente)qe\^/assen hebben, in kombinatie qeteeld, een gunstig: effekt op elkaars groeiproces.
- Beschermplanten; sommige bloemen en kruiden (b.v. afrikaantje, salie,
goudsbloemen, etc.) hebben door hun wortelafscheiding of geur een afwerende werking op bepaalde insekten.
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KOMPOST

plaats voor de kompost is in de schaduw, achter een schuur of
schutting: of tussen struiken"
Als we met een hoop werken, wa,t het prettigste werktn maken we de hoop
1 tot 1.50 n breed en nieÈ hoger dan.1.50 rn.
we maken een ondiepe kuil van 1 streek diepn de uitgegrraven grond gebruiken
we later. Wat moet er in en waar halen we het materiaal vandaan?
AIs er een Banegie in de buurt is, probeer daar dan paardemesÈ te krijgen"
Gazongras: probeer ook het maaisel van de buren te versieren" A1 het snoeisel van koniferen, ïozen, etc" Het snoeisel gaan we fijnhakken. Eoutas kunnen we ook goed op de hoop gebruiken" Ook het keukenafval g'ebruiken we.
Zorg dat de grond steeds begroeid is met groenbemesters, zo komen we goed.koop aan materiaal"
Kippe- en duivemest is prima te gebruiken en natuurlijk afgevallen blad. in
de herfst. Theebladeren en koffiedik, hooi, wolafval , eier,Coppen (goed fijn
naken). Een dag aan het strand kan een bende zeewier opleveren, niets beter
als zeewier voor onze komposthoop,
De beste

Hs!-eezc!:es-yer-e *Egge
Zoals eerder qenoemd, het snoeihout. Hak dit kort, op handlenqte, hoe korter
hoe beter. Dit tarnelijk ruwe materiaal komt onderin. llet verteren van houtachtig materiaal-duurt noqal 1*g, maar het j-s een prachtige luchtdoorlatende
laag. Trouwens' voor al het materiaal wat we gebruiken getdt: hoe fijner hoe
beter, want het oppervlak waar bacteriën kunnen inwerken wordt groter. We
brengen hierdoor de hoop snel op gang" Meng alles goed door elkaar, we krijgen hierdoor een aktieve, levende konposthoop.
of we nu een container, box of een komposthoop opbouwen, de manier bli.jft
dezeLfde. Doen we het nj-et qoedo dan is het resultaat meestal een slijmerige
NASSA,

Punt f. is dus: luchttoevoer.
Punt 2. We rnengen gazongras, keukenafval, onkruid, etc. goed door elkaar "
Deze laag maken we ongeveer 20 cm dik. Op de eerste laag strooien we een
aktivator. Hiervoor gebruiken víe een laaq van d.e oude komposthoop, maar
verse stalmest is natuurliik ook prima, Bisschien zelfs beter. We kunnen
voor dit doel ook konijne-, kippe-, duiven- of greitemest gebruiken. Deze
laatsten zijn ook qedrooqd yerkrijgbaar.
Dan ls er nog bloedneel wat we erop strooien, als het maar veel stikstof
bevat. Om nu te voorkomen dat de hoop te zuur wordt strooien v{e wat grcnd
over deze laag en daarna iets kalk" Houtas is hiervoor ook uiterst geschikt "
We kunnen natuurlijk de grond ook nnenqen met Ce kalk en de houtas. Dit laa<:*
je nag dan niet dikker zijn dan 1 cm.

M?

l'/e brengen nu de lweede laag aan van het groenmateriaal , ook weer ca 20 cra
"
dik' daarna weer de kalk- Heel weiniq strooien, als poedersuiker op.d"e oliebollen- Na de derde laag weer de aktivator zoals bij de eerste laag beschre-

ven.
Een te droge hoop komt bij

ons niet gauw voorf over het algemeen regen genoeg"
rn een te drog:e hoop d.uurt de vertering te lang, een flinke laag stro over
de hoop voorkomt uitdrogen. Jutezakken of een oud kleed kunnen hier goede
dienst doen- zelf geef ik er de voorkeur aan pompoenen rond d,e hoop te planten. De grrote bladeren beschermen de hoop tegen uitdrogen en ze ond.erdrukken
het onkruid.
Dus vochtigr houden' maar met mate. Bij het opzetten kan wat water word.en
ge-

bruikt' voor het nathouden van de hoop gebruiken we bij voorkeur regenwater.
verder moeten we op de c-N verhouding J-etten. De beste verhoudi-ng voor het
materiaal waarmee de hoop is opgezet is: 25zI" rs de hoop verteerd, dan zitten we op een verhoudinq van 20:1 (C= koolstof, N= stikstof)
"
Regenwormen versnellen de vertering. we kunnen ze lokken door uien, prei:
afval en houtzaag:sel " onze kompost kunnen we verbeteren d.oor toevoeg:en van
paardebloeBen brandnetels o kamille, d.ui-zend.b1ad, valeriaan,
heermoes en
'
eikebas-u.

b.í^&^e(et

Itrkka'Jqaacole'
Jàa."+r-ê

vast en bevat S1011 (kiezelzuur), sporenelemenLen (zoals mangaan, etc.).
Verwerken we qesteenteqeel, o.a. basaltmeel, in onze kompost, dan kunnen
we op een eindprodukt van superkwaliteit rekenen" Voor de milieuvriendelijke tuinier gaat konpost boven alles.
Doe er zuinig mee aan, ik bedoel, spit het niet onder maar werk het met
de greep of spitvork licht onder. Het is eigenlijk neer inharken. 10 tot
12 kg per m2 is voldoende (12 kg is + een emmer vo1).
Basaltmeel houdt stikstof
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STALMEST

fk geloof dat ik niemand hoef te vertellen wat stalmest is. Maar één
waarschuwing, stalmest met te weinig stro bevat te veel stj-kstof. want
juist het stro zorgt voor een goede C-N verhouding.
stalmest zorqt- voor de noodzakelijke voedj-ng in de grond. voor ons gewas.
Het verbetert ook de struktuur, maar nooit in die mate als kompost.
Verder blijft
het bodenleven aktief" Het nad.eel van stalmest is dat de
grond sneller verzuux"t. (verlaginq ph) " Gebruik ook om d.eze reden nooit te
verse stalmest- Verse stalmest trekt bovendien d.e wortel- en preivlieg aan.
Iïet gevaar voor verbrandingi van onze gewassen is groot. Laat d,aarom mest
vroeg komen en zet het op een hoop" Mest van een jaar oud heeft de voorkeuru
maar het moet in ieder geval een half jaar oud zijn voor we het gaan ge*
bruiken.
Het verteren van zotn hoop kunnen we bevord.eren d,oor deze laagrsgewijs op
te bouwen" Laaq mestu laag grond van 10 cm dik, laag mest, etc. De lengte
van zo'n hoop doet er niet zoveel toe, maar houd de breed.te en hooqte op
ca. 1 meter.
Het omzetten van een hoop bevorderÈ d,e vertering. Als we bij het aanbrengen
van heÈ zand tevens wat basaltmeel toevoegen, verhoogrt het de bemestings*
waarde (spoorelementen) ' Stalmest het liefst in de winter ond.erwerken, niet
dieper dan 10 à 15 cn (bodemleven) "

GROENBEMESTÏNG

In het algemeen wordt er in de landbouw veel meer met groenbemesters
gewerkt dan in de tuinbouw. Toch is het ook in onze tuin nuttig om zo nu
en dan een giedeelte met een groenbemester in te zaaienlÍet doel van een groenbemester is het vastleggen van stikstof en andere
voedingselementen voor de plant in de bodem op natuurlijke wijze, en het
bedekt houden van de bodem om te voorkomen dat voeding:selementen uitspoelen.
Groenbemesten is het telen van een gewas dat niet word,t geoogstr maar ingewerkt in de grond" We zaaien Caartoe in ju1i, augustus en ook no$ wel
begin septenber op plaatsen die rrrijkomen in onze tuin. Deze gewassen bedekken onze bodem en zullen (d.e meeste) in de winter afsterven' maar blijven toch noq een bodenbed.ekking vonnen. In het voorjaar wordt de massa
lichtjes in de grond gewerkt en daar door bacteriên en andere bodemorganismen verteerd. Voor het verteren is zuurstof nodig en het is daarom zaak de
massa heel ondiep in te werken.
g9!L s-s9s3 : : :s-ssErs :5 91-Y93
De kruisbloemigen (rapen, rad.ijsachtigen, chinese

kool) groeien vrij vlug"
De gewassen verhogen het zwavelgei'ralte in de grond, maar vergroten wel de
kans op knolvoetbesmetting wanneer niet een strenge vruchtwisseling wordt
aanqehouden.

Graangewassgn (haver, rogqe) kunnen stikstof

gloed

in de bodem vasthouden,

deze zou anders wellichrt uitgespoeld zijn.
Goede bod.emontsmettinq verkrijg je door een groenbemesting van afrikanen'
goudsbloemen eI._o.J" kers toe te passen"
Tot slot de vl1n4e{gleeroigeg (klaversoorten, lupinen). Deze planten leven

in sl.mbiose met een bacterie die in staat is stikstof uít de lucht vast te
leggen en in de bodem op te slaan. De vlinderbloemigen hebben een wat lang:ere
groeiperiode.
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ïn de onderstaande lijst

geven we een opsomming van schadelijke belagers

van onze giewassen, met daarachter de mogelijke maatregelen ter voorkoming
of bestrijding van aantasting.
9glgggr:======YggrEgpllg=gggri===================Eg:_!rllglgg=================

Aardrupsen

. d.oorgesneden aardappelen
uitleggen en rs morgens
kontroleren

Aardvlooien

"

, :::t::::::,::::":::""'""
Àaltjes

;::"::'3* i::;::'Xïn,."o

. afrikaantjes (taqetes patula)

Bradruizen

,::ïï$:;::":ï::r=ï"".":
hysop, salie, thijn planten
"
. kanilleextrace sproeien

,:-:*:Ë:g:ï::ïn'"
. vlierextract sproeien

zaaien

, Ïï:í:rÏï;::.::a
Erwtenpeulboorder
Konijnen

Koolrups

K"rvries

" zo vïoeg nogrelijk zaaien,
eventueel voorkiemen
takjes plaatsen, bestreken met
lijnolie en zwavel
. uien planten
. vingerhoedskruid planten
. versgenaaid qras over de kolen
strooien
keukenzout over de kolen
strooien

:li$d*iËr#;;.":".
sproeien
Koorwitje,

:ï:*:h":ïï:rr,
planten
thijn

ro*.t.,.,

" eihoopjes stukd,rukken

Eglggg!:=---=-yggrEggl*g=9gggi=--=--=============Egg!:ll9llg============
Meeldauw

. bieslookaftreksel sproeien
. brandnetelextract
" sparretakken in bessestruiken
steken

Mieren
Moll-en

Phytophtora

Ritnaalden
Roest
Rupsen
Schi pmels

Slakken

Wortelvlieg

afrikaantjes planten
groudsbloem, lavendel planten
Euphorbia lactaea planten

.
"
.
.
.
.
.
.

heermoesthee sproeien

"
.
.
.
"
"
.
.
"
"
.
.
"
"
"
"

brandnetelextract sproeien
salie planten
uien tussen aardbeien planten
uienloofgier sproeien
waterglas sproeien
gestampte eierschalen strooien
houtskoolpoeder strooien
hysop, salie planten
kalk strooien
afrikaantjes planten
bieslook planten
extract van bieslook sproeien
boerenr.Eormkruidpoeder strooien
brandnetelextract sproeien
knoflook planten
sjalotten planten

hennep zaaien

mierikswortel planten
schijfjes aardappel uitleggen
schijfjes wortel uitleggen
. uienloofqier sproeien

. heermoesthee sproeien
. potjes bier ingraven

=====

r

B3

De
De

hieronder qenoemde middelen zijn meest ter voorkominq van aantastingen.
middelen ter besÈrijding zi-jn aangregeven met een (bj
"

Afri-kaantjes

enkelbloemige soorten

.
"
"
.
.

aaltjes
mieren

witte vlieg
wortelvli-eg
bladluizen

100 g gedroogde a1sem in
1 liter water 20 nin. laten
koken en d.aarna 1 dagr laten
trekken. Onverdund sproeien"
schoteltjes of potjes
. slakken

Alsemthee

(b) Bier

ingraven

Bieslook

wortelvlieg

Bieslookaftreksel

een handvol vers loof 2 à
3 dagen laten trekken in
een emmer water en over

wortels sproeien vlak
opkomst
Bo e re nwo rmk

ru i dpo

Brandnetelextract

Brandnetelgier

e de

r

na

gedroogd kruid malen, gêbruik 1 g per m2 "
brandnetels 5 min. koken
in voldoende water. Afgedekt laten afkoelen, lepe1
zachte zeep toevoegen.
emmer vullen met loof,
overgieten met waterr €nkele dagen laten staan"

" wortelvlieg
bladluizen
koolvlieg
meeldauw

rupsen

wortelvlieg
bladluizen
spint
bladluizen

Goudsbloemen

f i jnstarnpen u niet verpulveren
30 g giedroogd rnalsriaal
20 min. laten koken, daarna 24 uur laten trekken"
Verd.und" 1 :5 sproeien .
grondontsroetter

Gras

vers qemaaid

Ileermoesthee

I

I

"

Dille
Eierschalen

meeldauw

wortelvlieq:

slakken

roest
schirnmels

mieren

llennep

koolrups
phytophtora

Eloutas

koolvlieg

Houtskoolpoeder

aard.vlooien
slakken

Hysop

bladluizen
slakken

Kalk

slakken

ÉL+
t

Kamilleextracl

1 lepel bloemen in een
enkele uren laten
vreken . Onverdund sproeien.

.
.
.
.

Kervel
ï(noflookpoeder
Koolkraag

Knoflookextract
Oostindische kers
Rabarberaftreksel

Salie
lrrrJu
u

r-eÍl

bladluizen in sla
insektenvraat
vogelvraat
koolvlieg

snij in het midden van een
stuk asfaltpapier van 10x10
cm een kruis, waarvan één
van de sneden doorloopt tot
aan de rand.. Goed sluitend
aanbrengren rond de hals.
droge buitenste r.okken weken . insekten
j:: water" Onverdund sproeien.
. witte vliegr
. koolvlieg
handvol blad enkele uren
in een euuner water laten
staan en oveï d.e grond gieten

Roet

. bladluizen

emmer

-

aardvlooien
blad]-uizen
rupsen in kool
slakken

bladluizen
bladluizen
botrytis in aardbeien
konijnen
muizen

Uienloofgi'ier

(b) Vlierextract

(b) Zeepspiritus

woelratten
roest

handvol loof enkele dagen in
een eulmer water laten staan.
. bladluizen
0,5 kg bladeren half uur
laten koken in 1à lj-ter water, daarna 1 theelepel zachte zeep toevoegien.
op 1 liter water 2 eetlePels spint
spiritus en 1 eetlepel zach- . bladluizen
te zeep oplossen.

r\a
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VOORKWEKEN VAN PLAtffEN

Het voorkweken van planten" dat al in januari/februari
voor de biologische tuinier erg aantrekkelijk.

kan beqinnen, is

le!s5?!g
Í{anneer je je eigen kompost maakt kan je eenvoudig je eigen pot,grond. maken.
De gebruiksklare kompost zeven (naaswijdte t 3 cm) en vernengren met 20%
bladgrond. of 10? vochtÍge tuinturf met wat zeewierkalk en basaltmeel.
Deze hoop wordt goed bevachtiqd en afgedekt net qroen materiaal" Na ca. 3
maanden besehikken we dan over prima grond om in te verspenen of in te zaaien.
Wanneer we in deze grend willen gaan zaaien, dan moeten we eerst nóg een keer

zeven (maas ! 1

crn)

I

,l

I

"

Seerg*-:l-y9r:p:t9t
Di-t kan j-n niet te diepe bakjes (hout" PVc, polystyreen) of in aardewerk
potten, plastic, turfpotjes of perskluiten. De perskluiten bestaan uit geperste potgrond." De kluiten hebben een plant* of zaaigat.
Zaajlcakken moeten ondiep zi1n, verspenen in wat diepere bakken. De onderste
helft van de zaaibak rrullen we lree ongezeefde kompost (drainag.e) , daarna aan*
vullen met gezeefde potgrronC" De grond Boet voor het zaaien voldoende vochtio

zijn.
Verspenen doen we om de plantjes meer ruimte en nieuwe grond te greven. Bij
gebruik van perskluiien zal men d.irekt inpotten. ook kan je direkt in perspotten zaaj-en door g'ebruik te rnaken van gepileerd.e zaden (dit zijn zaden net

een omhulsel van klei) . Bij Lret verspenen moet je zorgen dat de plantjes
droog zijnu omdat natte plantjes niet te hanteren zijn" probeer zo weinig

I

I

I

I

mogelijk de worteltjes te kwetsen.

9:lelel!ss
Plantqaten moeten zo d.iep moqelijk worden voor erwt.en, bonen en kolen.
Kolen vormen nieuu'e wortels op de stengel, waardoor meer zuurstof en ook
wat stikstof opgenomen kan vrorden.
Sla. andijvieu augurken en komkomners rscrden ondiep (gelijkqrond,s) geplant"
Prei komi extra diep" I"1en zal in het plantgat vaak wat komposÈ geven,

I
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BLADGEWASSEN

sla, andijvie, raapsteel, witlof,
Nieuw Zeelandse spinazie, postelein.

Bladgewassen zijn:

snijbiet,

groenlof,

9!113319

Spinazie moet voedz4raês humeuze en kalkrijke grond hebben, andere bladgewassen stellen minder hoge eisen. Van stalmest hebben we 7 kg per m2
nodigt, dit is ongeveer een emmer van 12 liter. Deze geven we voor de winter. We kunnen in het voorjaar nog 10 kg kompost toevoegen, de kompost

noet licht ingeharkt word'en.
AIs we in d.e winter met bodembedekkinE hebben gewerkt moet de mulching
wijderd worden. Daarna zaaien, als het gewas ongeveer 10 cn hoog is de

VEI-

laagT weer aanbrengen.

Als er 's zomers wordt qleplant, kan na het planten de mulchlaag di-rekt
worden aangebracht. Gebruik nooit droog mulchmateriaal"

weer

Slasoorten

AlIe slasoorten behoren tot. de composieten of samengesteld.bloemigen.
Grond'en bemestinEr

heeft goede grond nodiq met een goede struktuur en daardoor een goede
vochtvoorziening. ?avelqrond, maar ook humusrijke zandg:rond is dus geschjJct. Zeer greschikl zijn venige gronden" Zorq voor een hoge Ph-waarde"
De mestbehoefte is groot, maar gebruik dan wel goed verteerde mest. Eén
kruiwagen per 10 m2 gekomposteerde mest.
S1a

Ziekten

en Pl1s91

1" Bladluizen. Op tijd. naÈ houden helpt. Regelmatig spuiten met brandnetelaftreksel.
2. Aardrups. Bij de voorjaarsteelt en bij d.e rtajaarsteelten. Deze rupsen
komen vooral voor op land dat vervuild of verwaarloosd is gieweest. Voorkomen door uitsluitend goed verteerde mest te gebruiken. Bestrijdingsmiddelen: houtas rond de jonge plant, bodem begieten met alsemthee. brand.*
netelqier, kaoflookaftreksel, doorgesneden aard.appelen leggen.
3. Slakken. Vooral de kleine van zo'n 1 tot 4 cqbrenqien veel schade toe"
Vooral bij vochtige grond en vochtig weer. Deze slakjes komen ui.t bermen
en dicht begrroeide landen. Dus de tuin onkruidvrij houden! potjes bier ingiraven, een omheining van scherpe plastic golfstrippen rond het slabed
maken, ra-barberblad leggen waar de slakken onder kruipen.
4" Rand. De bladeren worden droog en bruin, soms tot. diep in d.e krop.
Tijdig sproeien kan helpen"
5:9e:11

Dit is van nature een voorjaarsgiewas " Het is daarom niet moeilijk ona in de
maanden rnei,/juni mooie kropsla te telen. Een koele start en toenemend licht
zijn bijzonder geschikt voor kropsla. rn de maanden maart en april worden de
voorjaarsrassen gezaaid., de zomerrassen zaait men van aprit tot juli"
Het doorschieten is niet het gevolg van lage temperaturen tijdens d,e kieming
en d,e opki+eekr màêr van teveel warmte en droogte tijdens de opkweek en d.e
groei. Ook de raskeuze speelt hrierbij een grote ro1.
Bij watergebrek treedt snel bladluis op en daardoor weer virusaantastingen"
We weten dat deze ,l,oor bladluis word,t overgebracht.

In de herfst neemt de kracht van de zarr af. Meestal qaat dit qepaard met
veel regen. Door de hoge vochtigheidsgraad treden verschillende schimmelziekten oP.
ZoaLs gezegd behoort sla tot de samengesteldbloemigen. Deze familie kenmerkt zich d.oor een rijke bloei en dito bladontwikkeling. We moeten een
onderscheid maken tussen het blad en de bloei (respectievelijk de vegetatieve
en de generatieve fase). De kunst is om zo langr mogelijk in de vegetatieve
(blad)fase te blijven.
Sla, die ter plaatse word,t gezaaid, wortelt. vrij diep met een penwortel.
Tegenwoordig wordt s1a haast altijd in perspotten opgekweekt en dan later
uitgeplant. De bewortelinq blijft dan vrij oppervlakkig'"
Tijdens de eerste periode moet veel gegoten worden. Probeer water te qeven
bij de voet. Willen we toch met d,e gieter met broes werken, darr alleen in
de eerste fase van d.e teelt . Zodra de krop zich qaaL vormen weinig meer
gieten, wanl de kans op botrytis (een schimmefziekte) wordt dan groter.
Bij zeer warm zomerweer kan het gebeuren dat gieten toch noodzakelijk wordÈStagnatie i-n de groei kan dan luis of rand veroorzaken.
De Nederlandse rassen kropsla behoren tot de zgn" botersla" Bij oude rassen
kan tijdens kou roodverkleuring ontstaan" Ilet is niet mooi' maar d'e kwali-

teil is er niet minder om.
Zoals al gezegd, algemeen gebruikelijk is d.e opkweek in perspotten- Voor
eigen gebruik is het echter goed mogielijk on losse planten op te kweken. ZaaL
in bak of volle grond ! graro op één mt. De grond goed vochtigr houden" Als
blijkt dat we te dik gezaaid hebben, kan worden uitgedund.
Na 5 à 6 weken giaan we uitplanten. tlet plantbed de avond tevoren goed nat
maken. De planten voorzichtig opsteken. De penwortel en het blad iets inkorten. Na het planten weer gieten (de B.D.'ers moeten, zoals in de zaaikalender
is aangeg;even, tijdens de planttijd op bladdagen planten) De plantafstand is 30 x 25 cm" De tijd tussen planten en oogsten is t 6 weken.
Meestal word.t kropsla als tussenteelt geplaatst. De grond 1cs en vochtig
houden"

fJssla
@k een soort kropsla. Groter en ronder en veel zwaarder, met gekroesC en
knapperiq blad. Het is uit Amerika naar Europa qekomen " De teelt j-s als onze
kropsla, alleen de plantafstand is groter, f,.1. 4O x 4O cn. Bij angunstige
weersomstandigheden is deze sla gevoeliq voor rand" De gxrnstigiste tijd voor
de opkweek is juni t/m augustus. Bladluizen en slakken eten deze sla minder
graaq, omdat het blad wat hard is"

Pluksla
Deze sla is in onze tuinen heel qoed te telen. De plant vormt een onhooggroeiende stenqel met' grote bladeren die geplukt kunnen worden. Het blad is

gekruld en iets gekarteld en vrij

zacht. Tn de handel haast niet verkrijS-

baar.
Molsla

molsla die we kweken is een grootbladige, malse selektie van de paarde*
bloem die we overal om ons heen zien groeien, vooral in weilanden met veel
molshopen. Vroeg in het voorjaar worden de qebleekte paard.ebloemen onder d.e
De

molsLhopen gezocht

"

De teeltr./ijze in de tuin gaat a1s volgt" Zaaien in mei in rijen van 10 à 15 cm"
De hele zomer laten doorgroeien, alleen onkruid,wrij houden. Neem tijdig de

je de hele Èuin vol prachtige paardebloemen!
fn het volqend voorjaar wordt in maart een laag zand. over d,e planten gegooid,
zorn 10 cm dik. Het jonge blad wordt daardoor gebleekt. We ooqst,en in april/
mei" A1s r're alleen het blad plukken en de rozet laten staan, lopen de planten weer uit en kunnen ze het volgende jaar weer gebruikt worden.
bloemen weg, anders krijq

veldsia
Deze groente behoort eigenlijk

niet tot de slasoorten, het ís namelijk geen
samengesteldbloemige' maar behoort tot de valeriaanachtigen. Toch mag veldsla
in geen enkele biologische tuin ontbreken. Deze planÈ groeit heel goed, als
nateelt op de aardappelbedden. Een gift konpost is vold.oende. Zaaien van
augustus tot september, afstanden tussen de rijen 15 cm" t'ien kan wel breedwerpig zaaien, uËrar dan wordt het wieden noeilijker.
Veldsla bevat veel ijzer en vitamine C. Oogst van d,e herfst tot het voorjaar als de blaadjes t 10 car groot zijn. Als we de veldsla afdekken met sparretakken of folie kan ook bij sneeuw geoogst worden.
Roodlof

Roodlof is een winÈerhard.e slasoort met, roodbruin blad. Deze soort heeft een
ietwat bittere smaak" Zaaien tussen half juni en half juli op rijen, de afstand tussen de rijen moet 25 cm bedragen" fn d.e rij uitdunnen op 10 tot 20 cm"
Laat in de herfst word,en de langwerpigre bladeren tot op 5 cm hoogte afgesneden,
pas clan vormt d.eze sla zijn kroppen. Het zijn eigenlijk meer rod.e rozetten.
Het ras heet: Rode van Verona. Roodlof kan van december tot maart geoogst
worden"

$Êuvr:
Andijvie heeft een iets bittere smaak. Er zijn rassen met gladde en ge*
krulde blaadjes. Er il-1n verschillende typen' waarvan de oogsttijden uiteenlopen. De andijvie is een vertegenwoordigrer van de cichoreisoorten.
Zomerandijvie

net als kropsla vanaf maart tot april gezaaid. Bij het verplanten
van zomerandijvie bestaat een g:rote kans op doorschieten, daarom wordt zomerandijvie vaak gezaaid in perspotjes"
uitplanten van half mei tot juli op een plantafstand van 30 x 30 cm. lvlen
kan d.e andijvie i:r mei ook direkt op de plaais zaaien en daarna uitd.unnen.
Deze wordt

l,Iinterandi jvie
Deze levert minder problemen op, de groente behoort tot de nateelten.
Winterandijvie wordt in juni giezaaid., meestal na de langste dag en vóór au-

gustus uitgeplant. Hoe dichter d.e planten op elkaar staan hoe beter het binnenste deel bleekt. De plantafstand is 30 x 25 cm of 30 x 30 cn.
Voor de bemesting van andijvie wordt kompost en gesteentemeel gebruikt, bijmesten met plantenqier
Rassen zijn:
. NuÍrnner 5, een zomerandijvie, fijne krul (speciaal geschikt voor salades).
" Breedblad Volhart winter, dit ras is bestand tegen slecht weer' hij kan
zelfs een paar graden vorst verdragen.
IIei is aan te raden om de andijvie in de herfst af te dekken met plastic
folie. De laatste kroppen kunnen in vochtiq zand in de kelder worden ingekuild.
Nog één tip: AIs we regelmatig raet basaltmeel stuiven voorkomen we rot!

KOOLGEWASSEN

koolsoorten behoren tot de famj.lie van de kruisbloemi-gen. Wanneer we
d.e verschillende koolgewassen goed beschouwen, zien we dat de giroei- van de
kool steeds in een ander deel geconcentreerd is. Bij radijs, koolraap,
ramenas, meiknollen en raapstelen de wortel; bij koolrabi de stengel; bij
sluitkolen zoalssavooie-' witte- en rodekool de hoofdknop; bij spruitkool
de okselknoppen; bij boerenkool de stengelbladeren, terwijl het bij btoenkool en broccoli om de bloeiwijze gaat.
De savoolekeol is te herkennen aan het geribbelde blad dat tussen de nerven
enigszins opbolt, de rode- en wittekool hebben een waslaaqje op het blad.
Tot de sluitkolen rekenen we ook de spruiten. Bloemkool, broccoli, boeren*
kool, chinese kool en paksoi worden onder de bloem- en blad.kolen qerangschikt' terwijl de koolraap, koolrabi, ramenas, radijs en raapstelen tot de
knolvormende koolsoorten behoren "
De

Grond en bemesting

Kool is een grote eter en heefÈ veel stikstof nodig, daarom uoet de kool in
flink bemesle grond worden geteeld- v'oor de vroege soorten grebruiken we bij
voorkeur goed verteerde kompost/mest" tate soorten kunnen half verteerde
mest of ftemFost verdragen. Kool is ook d.ankbaar voor een aanvulling met vloeibare mest van kruiden, zoaLs brandnetels, heermoes, boerenwormkruid, etc.
Deze kruiden in een ton of emmer laten vergiieren.
In welke grond de kool het beste gedijt is afhankelijk van de verbouwde
koolsoort" De meeste soorÈen hebben een voorkeur voor klei- en zavelgronden.
Met een goede bemestingi kan echter op elke voedzame, humushoudende qrond
resultaat worden geboekt" Het is verstandl-g om naast de basisbemestingi voor
elke plant een ruim plantgat te maken, waaïin een flinke schep goed ver*
teerde kompost,/mesto waardoor wat kalk gemengd, wordt gedaan. Zorg er wel
voor dat d.e plantenwortels niet met de mest in aanraking: komen.
Bij de teeltaanwíjzLng van de diverse koolsoorten zal hier en daar nog op
d.e grondsoorL teïuggiekomen worden.

Ziekten en Plagen
Knolvoet is een infektieziekte die veroorzaakt wordt door een bodemschimmel die in de wortelcellen dringt en op de wortel kankerachtige
gezwellen veroorzaakt. Deze schimmel komt nogal eens voor op gesloten'
stugge gronden met een taag Ph-gehalte. Zotq voor een humusrijke grond
met een Ph-qehalte lussen 612 en7r2. Zorg: ook voor een ruime vruchtwisseling en gebruik nooit andere kruisbloemigen a1s voor- of nateelt.
Prei is als voor- of nateelt uitstekend. Zorg voor lucht in de bodem.
Konbinaties met peulvruchten brengen extra stikstof aanr waardoor de
planten in de groei blijven. Afrikanen, goudsbloemen en kamille tussen
de kool qeven uw tuin niet alleen een v-rolijk aanzien, maar hun wortels
scheiden stoffen af díe de vorming van knolvoet afremmenz" De koolvlieg is een halve centimeter lange vlieg die haar eitjes legt
bij jonge koolplanten. Zodra de larven uitkomen boren ze z:-c}t in de wortel van de plant en zuigen a1s een soort vampier de suikers uit de wortels,
onttrekken hierdoor voedsel aan de plant, die qaat kr^rijnen en vervolgens
afsterft" Bij aantasting vertoont de kool een kogelrond.e verdikking aan
de wortelhals. A1s we deze openknijpen en de larven verwijderen is de
plant soms nog te redden. Beter is om de aarrtasting te voorkomen door het
aanbrengen van koolkragen, het spuiten met brandnetelgier, houtas of een
strooilaag van grove weinig verteerde kompost rond de plant aan te brengen.
Ook door kombinaties met salie, hysop, tomaat en citroenkruid of door regelnatig aanaarden. Wanneer planten onder glas worden opgekweekt' dan
noet tijdens het luchten de bak worden afqedekt rnet fijnrnazig tuinbouwI.

gaas.

3. De koolgralmug legt, eitjes in het hart van de kool. De geel-witte larven
zuigen sappen uit de hartblaadjes, waard"oor draaihartigheid onÈstaat en
zich geen kool kan vortnen. Regelmatig spuiten met brandnetelgier en
groene zeep. Konbinatieteel-t als bij de koolvlieg genoend" Ílet afdekken van
de planten met tuinbouwgaas is echter het beste"
4. Rupsen komen in een aantal soorten voor" We noemen het grote koolwitje.
De rups kan 4 cm lang zí3n, is geel, met zwarte vlekken. Een aantal hiervan vreten het blad kaal tot op de hoofdnerf" De helgroene, behaarde rups
van het kleine kootwitje is 3 cu lang. Deze vreet gaten in het blad-
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De L cm grote felgroene ruPS van het koolmotje kan weinig licht ver*
dragen en verschuill zich daarom op de onderste blad.eren van de spruit-

kool" De grijs-groene rups van de kooluil wordt 4 cm lang en heeft een
enorme vraatlust. Hij vreet gangien door de kool. Zijn uitwerpselen kr:nRen oorzaak zijn van roLtende sluitkool. Naast de kteur is deze rups
herkenbaar aan twee lichte zijstrepen"
Bestrijdingi door konbinatieteelt met sterk geurende kruiden, d.ie de
vlinder van de wijs brengen (zie bij koolvliegr).
Rupsen en eitjes met de hand verwijderen, de eitjes bespuiten met een aftreksel van rabarber- of vlierblad of met brandneËelgier en suiker of
met groene zeep en spiritus "
5" De slak vreet grote gaten in het hlad. potjes met bier ingraven, het
koolbed omheinen met scherp g:olfplastic.
6" Bladluis zit gewoonlijk aan de onderkant van het blad of in d.e binnenkant
van de kool" SpuiÈen met brandnetelaftreksel"

I
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Kornbinatieteelt
Door kruiden en andere planten met kool samen op een bed te kweken kan een
aantal aantastingen worden verueden. Za voorkomt selderij tussen de kool (of
als randbeplanting) roest en beschermt de kool tegen insekten.
Hysop" kamille" dil1e" salie, pepermunÈ en boerenwormkruid bieden bescherming

tegen het koalwitje en dus tegen rupsen. Een omg'eving van rijk bloeiende
planten is gunstig voor de kool" Vergeet ook niet een tomatenplant bij de
kolen te planten, echter nooit bij koolraap"

ï::llyri:s
Niet alle koolsoorten word.en op dezelfde roijze geteeld. Bet is roogelijk oin
sommige soorten zoals bloenkool, witte-, rode- en spitskool, evenals kgolrabi door een speciale manier van kweken vroeq te kunnen oogsten" Hiervoor
bestaan twee metLroden, d.e zgn" weeuwenteelt en d,e vrijstersteelt,
waarvan we
eerst een korte beschrijvingi zullen ge!,-en"
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is een oude methode, moeilijk voor de amateur, maar wel leuk
omd.at je de hele winter al in d.e tuin bezig bent. Er wordt eind september/
begin oktober onder plat glas gezaaid. De ramen rnoeten daarna dicht worden
gehouden tot het zaad opkomt. Daarna dag en nacht luchten, als het tenminste
niet vriest. A1s er te dicht is gezaaid. word.t in de bak verspeend op een onderlinge afstand van B cro" Ook kan er in potten van 8-10 cm d worden veïspeend of rechtstreeks in deze potten worden gezaaid"
De platte bak tijdens d.e wÍnter goed luchten en spuiten met heermoes of Bio-S
Bij vorst, strengrer dan 5o, moeten de ramen gesloten en afgedekÈ worden"
Gebrujk hiervoor rietmatten, dubbel glas of plastic" Ondat vorst sterk uitdrogend werkt noet er wel regielnatig worden gegoten"
De weeuwenteelt

vrijstersteelt vindt eveneens in de koude bak plaats. Het zaaien gebeurt
echter zeer vroeg in het voorjaar, februari/maart, eventueel zelfs al eind
januari.

De

Het opkweken duurt ongeveer I weken" Er kan d,us in april/roei worden verplant. ËIerfst- en bewaarkool wordt eind maart./begin april gezaaid. Dat kan
dan op de volle grond' maar de platte bak verdient ook hier de voorkeur,
niet om de Èemperatuuï, want na enkele weken worden de rarnen al gelicht, maar
omdat we d.e zaak geuakkelijker vochtig kunnen houden en we bovendien minder
last hebben van vogrelschade.

g:!Pl3t!e!
Eet beste planten we op een stuk grond waar gieen voorteelt heeft gestaan en
dat al geruime tijd ktaar is, zowel bewerkt als bemest. Het zaaibed wordt
een dag van tevoren nat gegoten zodat we de planten geuakkelijk kunnen optrekken. Eerst de grote, stevig:e planten, d.e kleinere kunnen d.an nog even
verder groeien.
Kool moet, als het maar even mogelijk is, vóór de langiste dag aan de groei
zí1n. !íe planten daarom eind mei/begin juni" In t 10 dagren zijn de planten
dan aang:eslagen en dus tijdiq aan de groei" De plantafstand is 60 x 60 cm.
In het begin regrelmatig schoffelen" Zodra het gieidas zich geheel gesloten heeft
is dit niet meer nodiq.

K
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De qroene savooiekool is een donkere qrijsgroene kool met geribbeld
blad die goed tegen vorst en sneeuw kan.

Zaaien half mei, planten eind juni/beqín juli
van november tot februari"

op 50 x 50 cm. Ooqstbaar

gelc-:eYegr:5ee1-lgleeeetÈ11:el
kool is goed rointerhard en kan zonder bezwaar de hele winter op het
tand blijven staan. Z,eer geschikt voor onze tuinen. Zaaien in mei, uitplanten op 60 x 60 cs eind juni, oogstbaar gedurende de winter naar behoefte.
Deze

I

yrgggg-gaejl"---'-Yr99g9-199::-:l-:e1!:!99!
Dit zijn sluitkolen, die in juni. juli en augrustus oogstbaar zijn" Zíe
Plantafstanden:
voor de opkweek bij weeuwen- en vrijstersteelt"
spitskool 40 x 30 cm, vroege gïoene 40 x 40 cm. ï,ate groene en vroege rodekool uitplanten op 50 x 50 cm" Goed afharden vóór het uitplanten!
Bewaarkool heel zorgvirldig behandelen, want alle kneuzingen gaan na enigre
tijd rotten. Bewaar de kool op een luchtige, koele, doch vorstvrije plaats.

-t

!ergr!5eel
De beste qrond voor sprllitkool is zavelgirond.' Het zaaien gebeurt op de volle
grond in april/raei. Uitplanten op een onderlinge afstand van 60 x 60 cm.
Niet te ruiu planten omdat het gewas zich dan onreg:elmatig ontwikkelt"
De spruitkool noet niet te rijk worden bemest, daar de planten and.ers te
welig gaan groeien en losse spruit.en zullen gfaan vormen " Het gewas moet
vóór de langste dag aan d.e groei zL1n" Omdat deze kool lang op het land
blijft staan en ook in de winter blijft groeien, kan zonodig j-aat (eind

I

september) nog wat bemesting word.en gegeven.
Het is niet goed om late rassen te toppen" Bij veel koude, vorst, etc. zijn
de spruiten dan hun beschuttingr kwijt. Daarentegen kan het toppen bij vroege rassen, die v6ór de koudeperiode worden geoogst, wel nuttig zijn, omdat
de spruitjes zich dan sneller ontwikkelen

I
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Bloenrkool

Wel de moei-lijkste kool om te kweken, vooral voor de amateur. Het is de
meest onnatuurlijk gecultiveerde koolsoort. Deze cultiveri.nq is zo veï
doorgevoerd dat zelfs de bloemaalleg hierdoor ruordt beheerst en enor:tr opzwelt en groeitf llraar net niet gaat bloeien. We eten dan ook de bloeiwijze.

dit kunststuk te kunnen volbrengien heeft de bloemkool dan ook de allerbeste grond en een zware beuesting nodig. Een zeer humusrj-jke grond met een
hoge Ph-waarde (zuurgraad) en een goede watervoorziening is een vereiste.
De vroege bloeukool doet het prima op zandgrond en heeft daar grraag een beschutte plaats tegen de schrale en koude wind"
De late bloernkool heeft liever klei* of zandgrond. Omdat alle kool, maar
bloeml<ool in het bijzonder, een hekel heeft aan felle zon, zetten we deze
achter een wat hoog opgaand gewas, bijv. tuinbonen, hoogr opgaand.e kruiden
of tomaten, zodanig dat, ze wel profiteren van de warmte waar teqen al te
felle zon zLjn afgeschermd.
Voor bemestinq gebruiken we 150 kilo mestkampost per 10 m2, aanqevuld met
wat bloerrmeel a1s overbemesti-ng" Pas op voox onverteerde en stinkende meststoffen! ! ! Deze bederven de gfeur en dus ook de sroaak, In onze tuinen kunnen
we eenvoudig te werk gaan door een sqim plantgat te maken en daarin een flj-n*
ke schep GOED VERTEERDE mestkompost, gemengd net een beetje kalk, te doen.
Maak een mengsel van klei, koemest (zonder stro), basaltrueel en kruiden zoals heermoes en boerenwormkruid. Haal de wortels van de jonqe plaaten door
di-t mengsel . Dit werkt geweldig"
Om het aanslaan van de planten te bevord.eren moeten we gieten. we voorkomen
hj,erdoor groeistagnatie. Als de plant het 6e of 7e blad vormt neemt d,e waterbehoefte toe. We moeten dan controleren of de grond bij de tweede steek nog
voldoende vocht heeft.
Als de kool met zijn blad de grond volledig bedekt en de bloemkoolvormi-ngi
beginÈ, is er weer veel water nodig"
Om

Voorjaarsteelt
planten die in februari/naart in de koude bak zijn gezaaid,o zijn met
beetje geluk in april pootbaar" We planten op 60 x 50 cm.
De

een
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Zomerteelt
Van deze teelt kunnen we vanaf juli

tot begin september oogsten. Voor de
amateur is dit een moeilijke teelt. Bij warm zomerweer groeit de bloemkool zeer snel en wordt vlug aangretast d.oor allerlei kwalen.
Het is al eerder gezegd, de bloemlcool kan niet tegen droogte" De teelt
h:kt daarom alleen op zeer humusrijke, gaed voehthoudende grond"
fn april/mei zaaien we in de volle grond. Het kan goed in de bak, maar dan
moet er na opkomst rulm worden gelucht en moet het glas snel verwijderd
worden. De planten, zeer jong, na ongieveer 4 weken planten op 60 x 60 cm"
Herfstteelt
Zaaien ln juni in de koude grond. Na 5 weken op 60 x 60 cm uitplanÈen.
Oogst van eind augustus tot december.
Winterbloemkool

tui-n Ís voor dit ras dikwijls te voedzaan" Deze kool gaat langzaam
qroeiend de winter in. Een jonge, gedrongen plant is beter bestand teqen
vorst en slecht weer. Zaaien half juni, uitplanten als ze 7 weken oud zijn.
De planten zijn dan al vrij groot. Door het verplanten, dat in de eerste
helft van augustus valt, wordt de groei vertraagd"
Bij deze teelt lopen we het risico van wildschad.e (d.uiven, kraaien, konijOnze

nen)
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Als de planten in februari/naart weer iets aan de groei komenf zorgen we
voor bijbemesting met bloedmeel. De oagst is !:eestal ej-nd april/begin mei"
Ye5395s1!s-y3g_ g=_!lg:eLgel

Bloernkool moet ongestoord kunnen groeien" De grond moet schoon en los worden
gehouden. De plant moet eerst veel blad en dan pas de bloeurl<ool vornen.
Voor de B.D. method.e moeten alle bewerkj-ngen op bladdagen worden uilgevoerd"
Koemestpreparaat en 501 toepassen als de planten goed aan d.e groei zijn
(25 cn hoog) " Is d.e groei na 4 tot 6 weken niet optimaal, dan moeten we bijmesten

"

Het zogenaamde dekken moet zorgrvuldig en regelmatig gebeuren" Breek.twee
grote buitenste bladeren af en leg deze kruiselings over de kool " Bij kleinere kooltjes kunnen we twee binnenbladeren knÍkken.
Het oogsten gebeurt voordat de kkol aan de randen losser wordt" Het beste is
om in de ochtend te oogsten"
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Broccoli

Dit is een snelle groeier" Zaaien van maart tot juni in de volle grond.
In februari onder glas. Uitplanten op 60 x 60 cm.
Broccoli is rijker aan vitamine C dan bloernlcool en ook gemakkelijker te
kweken" De oogst vindt plaats net vóór de bloemen open qaan. De bloem met
een stukje steel afsnijden, er komen d.an weer nieuwe spruiten in de oksels"
creen ltalian Sprouting en Calabresk zijn beide voor ons land geschikte
rassen.
Boerenkool

ÉIalfhoge, fijngekrulde boerenkool. Zaaien in de loop van mej-. Uitplanten
j-n juli/auEn:stus (60 x 60 cu:) " Houdt boerenkool uit de buurt van and.ere
kolen. Boerenkool kan iets schaCuw verdragen.
9!-'ls

-I99]- J 3É:!:e1 l"
Zaaien begin augustus. Direkt ter plaatse zaaien oudat d.e kool niet uitqeplant mag worden" Rijen op 30 cmu in de rij uitdunnen op 20 cu.
Chinese kool is een gioede groene grondbeCekker" groeit erg snel"
:

s
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AARDAPPEL

De aardappel behoort tot de fanilie

van de nachtschadeachtigen" ZL) is
rijk aan eiwit en bevat veel vitamine C, A en B.
De aardappel is pas echt lekker als ze g'oed geteeld is " Dus een g:oede
evenwichtiqe bemesting met kompost" Ook ai hebben we een klein tuintje,
een paar rijtjes vroeqe aardappelen is aan te bevelen"
In de herfst bemesten we met kompost of met goed verteerde stalmest" ïn
het voorjaar nogf iets basaltmeel en houtas (kali). De aardappel houdt van
humusrijke grond. We poten eind maart " In de prak-uijk zal dit toch wel
april word.en, want de grond moet een behoorlijke temperatuur hebben.
Bij een grondtemperaLuur van minder dan 8" heeft het weiniq zín om ons
kostbaar pootgroed aan de aarde toe te vertrouwen.
Voor een qoede oogist zijn sterke poters een vereiste " Ze komen in de rij
op 30 x 50 cm van elkaar, tussen de rijen 40 - 50 cm. Als we de rijafstand
groter nemen o 75 cm, dan kunnen we de tussenruimte gebruiken voor een
tussenteelt (tuinboneRn mais, mierikswortel, dille) "

I
I
I
I

Gloria. Zeer vroeg" Weinig last van aardappelziekteo bovendien resistent
tegen aardappelmoeheid"
Eersteling" Ook zeer vroeg. Doet het goed op de klei, echÈer zeer vatbaar
voor aardappelziekte" Voor ons dus niet zo gescLrikt.

I
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Doré en Lekkerlander. Beide vroegt en weinig: vatbaar " tekkerlander zeer
goede smaak. Kruinigr.

I

De

poters niet dieper leggen dan 5

cm"

Rassen

Wat we bij

de keuze van het ras in de gaten moeten houden is d.e vatbaarheid
voor aardappelziekte (Phytophtera) "

Parel. Mj-ddenvroeg:r weinig vatbaar voer ziekten" Kruiruig" Zeer goede smaak"
Voor lichte qronden.
Meerlander. Voor de klei"

Stevige aardappel, niet neliq"

9igenheimers en blrr.tjes zijn af te raden weEens hun gevoeligheid voor
aardappelziekten

Suprise. Middenlaat.
uo.

ldcl

L -

limper:rel" Zeer laat, Kruiiaig en een goede srraak"
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Potermaten en hoeveelheden
Van de maat 28/35 hebben we 1à kg per 10 m2 nodig.
Van de maat 35/45 21 kg per 1"0 mz "
Voorkiemen

Itet is aan te bevelen het pootgoed te laten voorkiemen. In februari legqen
we daartoe de knollen dicht op elkaar in een kistje, waarbij de kant met de
meeste ogen naar boven noet liggen. Iíet kistje zetten we vervolgfens op een
lichte, koele plaats (! 10"). Wet vorstvrij! De spruiten moeten kort, stevlg
en paarsg:roen worden.

P9e3:!1!s

Als we oud.e stalmest gebruiken werken we voor de winter 50 kq per 10 m2 -onder.
Víie kompost g:ebruikt geeft in het voorjaar 100 kg per 10 m2 .
9ggg!:l
half juni worden geoog'st, de late rassen
septemher/oktcber. Eet losf is dan geheel afqestorven.

De vroegie rassen kunnen vanaf

1n

1r:Ilelleleg:l
Aardappelziekte (phytophrtora)
De hele plant krijgt bruine onreqelmatige vlekken, aan de onderkant witte
schimmel. Het blad verdïoogt en de plant sterft af" De schil om d.e knol wordt
bruin met licht ingezonken vlekken. Het vlees ond.er de schil word.t rood-bruin
en giaat later rotten.
Een hoge luchtvochtigheid, dus vochtig*warm weer bevordert een snelle uitbreiding van deze ziekte. De ziekteverwekker overwintert op ziek pootgoed
en op zieke plantenresten. Tracht phytophtora te voorkomen door:
1. qezond pootgoed te gebruiken en weinig gevoelige rassen.
2. aard.appelen en tomaten zo ver mogrelijk van elkaar verwijderd te houden
(ze horen beide tot de nachtschaden en van je farqilie moet je het maar
hebben)

.

3. in de groei regieJ-m:tig te spuiten met brand.netelaftreksel of zeewier*
extract.
4. Kombinatieteelt. met en,'t.en, bonenu kool , uien, selderij, mais, goud.sbloem,
mierikswortel en,/of hennep "
5" aardappelen noeit te laat te ooqsien.
6. zieke planten snel te verwijderen en te vernietiqen.
7" tomaten, welke ook zeer gevoel-ig zijn voor deze ziekte, te kombineren
met selderij, kool, sla, wortels en spinazie.
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Aardappelvirus en bladrolv_rrus
Ilerkenbaar aan licht- tot donkergroen gievleki blad en zwarte strepen op
de nerven en de stengels" Blad ineengerold en stijf-bros.
Bestrijding is zeer moeilijk, eigenlijk onmogelijk. Het is te proberen c1e
ziekte binnen de perken te houden door bespuiting met magere melk of wei"
tlet is zeer belangrijk de afgestorven en zieke planten grondig te vernieÈigen

"

Rhizoctonis
De

1.
:
2.
3"
4"
5

"

knollen krijgien pokkige donkerbruine korsten. Tracht dit te voorkomen door:
streng aangiehouden vruchtwisseling (het is trouwens wettelijk verbod.en om
meer dan eens per 4 jaar op hetzelfde stuk grond aardappelen te verbouwen).
Kombinatieteelt met koolsoorten, spinazie, erh'ten, mais en tuinbonen.
te zorgien voor losse, gioed doorlaatbare grond"
niet te vroeg te poten"
veel t.e spuiten met brandnetelaftreksel of te stuiven met gesteentemeel "

Tomaat

is een nachtschadeachti-ge" I{ij moet op een beschutte plaats
gekweekt worden. ZeLf de planten kweken gaat goed. Hiervoor in februari binnen zaaien. Dun zaaien, tijdigt verspenen en inpotten. Uitzetten nà 15 mei,
maar liever nogi eind mei" Afstand in de rij 50 cm.
Na het uitplanten d.irekt bodenbedekking aan-brengen, liefst van brandnetels,
duizendblad en varens" Gedurende het groeiseizoen steeds dekrnateriaal bijlegqen. Verder bfijft er niet veel meer over i.a:"r het 'dievenr" Dit is het
weghalen van de spruiten die zich in de oksels van de bladeren bevinden.
Stevig:e stokken plaatsen ora de planten aan te binden. Tomaten kunnen goed
gekorobineerd worden met brandnetel, peterselie" vroegie kool, knoflook, bieslook en sjalotten.
Ook de tomaat

I
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WORTEL- EN KNOLGEWASSEN

Kl:oot of rode biet
De rode biet behoort tot de ganzevoetachtigen en is nauw verwant aan de
voederbiet. De rode biet is een tweejarige plant die in het tweede jaar

bloeit met hoge vertakte bloeistengels waaraan zich kleurloze bloenpjes
bevinden. Ëiet zaad ontstaat in vruchtkluwens. Een biet die we i-n het voor*
jaar planten levert veel en goed zaad"
De plant is vooral bij het kiemen gevoelig: voor koude, waardoor het bloeíen
(het zg:n. schieten) wordt bevord.erd"
Een mooie rode kleur en qeen vezelig weefsel duiden op een qoede kwaliteit.
Grond en bemesting

biet doet het eigenlijk op alle grond.soorten, met een voorkeur voor zand
en zavel. Als we goede tuingrond hebben hoeven we nauwel-ijks te bemesten.
In twijfelqevallen kan een halve tot een hele kruiwagen koupost worden ge-

De

geven.

Tee!!Yl]39
Voor vroege teelt zaaien we in perspotjes of in plastic potjes onder glas"
Jong verspenen is ook rnogelijk" voor d.e vroege vollegrondteelÈ zaaien we
eind maart/heqin april in de voll"e grond op een rijafstand van + 30 cm.
De rijen d.unnen we later uit tot 7-B cm. waarbij de uitgedunde plantjes, als
ze noq jong zijn, eveneens op 7-B cm kunnen word.en uitgeplant. Men kan ook
het uitduanen achterwegie laten om vanaf juni de dikste exemplaren te oogsten,
waardoor de blijvers tneer ruimte krijgen om verder uit te groeien.

voor de late teelt is eind rnei/begin juni- Rijafstand eveneens
30 cm, in de rij 5 tot 7 cm.
Zaaien we te vroeg en nemen we de plantafstand te groot, dan worden de bieten te fors met als gevolg een mindere kwaliteit.
De zaaitijd

Rooien van bieten

In oktober worden de bieten opgetrokken" Het loof laten we nogi een paaï
dagen aan de koolu waardosr d.e suiker in het loof nog naar de biet trekt.
Daarna draaien r.se het loof af zonder d.e knol te beschadigen. De bieten ku-nnen nu worden ingekuil"d

r' 1q

3:s5!:lle!egel
l. Bietenaaltje "
De planten qaan in de zon sl-ap hangen en vertonen minder groei. De witte
aaltjes zijn aan de fijnvertakte zijwortels zichtbaar. Oorzaak: te korte
vruchtwisseling. TeeI ook geen bieten op grond waar spinazie of kool
heeft gestaan" Deze gewassen zijn namelijk goede waardeplanten voor het
bietenaaltje.
2. Bietenvlieg"
Op jong qewas kan d.e schade e::rstig zijn" De vlieg legt zijn eitjes op
het blad, de uitgekomen maden graven gangen door het blad. Spuit met een
brandnetelthee van 24 uur oud ter voorkoming en bij het begin van de
aantasting "
3" Zwarte bladluis kan veel schade aanrichten bij jonge planten. Spuiten
met brandnetelaftreksel "
4. Wortelbrand is een schimmelziekten die vaak optreedt in perspotten.
I{et stengelt.je wordt bruin en de plant valt na een tijdje om. Zorg voor
verse potqrond"

gi
lukt heel goed op grond waar het jaar daarvoor aardappelen, witlof, wortelen of andijvie geteeld is (diepgaande gewassen) "
Ui houdÈ van een qrond met klej" eR zand" Het zaaien van uien in zandqronden
is af te raden, gebruik hier liever plantuitjes" Sjalotten doen het. we1
goed op zand," Probeer voor de winter of j-n ieder geval voor de jaarwisseling
gezeefde kompost uit te strooien op plaatsen waar de ui komt te staan"
Neem op lichte zandgrond de girootste plantuL L5/22, de kleine maat voor
de zwaardere gironden. De beste tijd om te poten Ls 2L maart, maar hoe
lichter de grond, hoe eerder gepoot kan worden. Wanneer het weer het toelaat kan zonder veel moeite en risico in.februari gepoot worden.
Rijafstand 25 - 30 crn, in de rij 10 * 15 cm. Een pond plantuitjes (1,/3 in
de grond) is g:emiddeld genoeg voor een rij van 15 neter.
Zaaien moet in hret vroege voorjaar" niet te diep (1à cm) en gioed aandrukken"
Goed onkruidv-rij houden" VerCer geen benesting. Ook voorziehtig met houtas
(max. 1 kg per 10 n'?) " Strooien met zeewierkalk en basaltmeel bevord.ert de
opbrengst en het bewaarvermogen"
Oogsten mag ni-et bij regenachtig vreer en ook niet bij felle zon. Uien niet
in de zan laten dragen, maar op eÉn plaaisje in d.e schad.uw"
De teelt van de ui'
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ZiveruÍ
Alleen op de echte ui-grronden (klei-, leenachtig)
gezaaid (L zakle/È m') " Goed onkruidvrij houden.

Er wordt erq dicht

Bieslook
Doorlevende vaste plant" Door scheuren te vermeerderen (maart,/april)

Zaaien in maart/april in rij

.

Regelnatig afsnijden.

Knoflook

Knoflook mag in de biologische tuin niet ontbreken- Knoflook is een ontsmettingsniddel en antibiotj-cum. Knoflook kun je planten van oktober tot
april op alle gronden. Er zijn tr"ree soorEen: Albastwitte en witroze" Op
Iichte gronden heeft het poten in de herfst de voorkeur, rijen op 25 cm"
plantdiepte t 5 cm en in de rij 10 - 15 cm. Veel kompost (liefst van Ce
voorteelt en anders oude gezeefde konpost)in d.e herfst strooien"
Heel goed onkruidvrij houden. Oogsten mag niet te wroeg gebeurenr mêêr êr
moet nog wel brndinq zijn tusserl het l-oof en de knol"
Zomerprei

Dit kan het hele Jaar qezaaid worden. Prei die wroeg geplant wordt, moet
ook vroeg geoogst worden. Overrijpe prei wordt gernakkelijk aangetast door
de preivlieg en preimot.
De zomerprej- wordt in mei uitgeplant (15 x 15 of 15 x 30). Zaaien in brceibak
met bodemvervrarmingr. Niet planten in te natte grond. Bij goed weer hebben we
in juni al een goed. produkt. Regehoatig zeewierkalk en basaltmeel strooien.

SsrI:!er:r
Zaaien in meart, liefst op een plaats waar afrikanen en goudsbloemen heb*
ben gestaan (biologische ontsmetting) " In rijen van 25 - 30 cm. Niet te
dicht zaaien, wat peterseliezaad meezaaien (tegen de preivlieg). Trrssen de
rijen pyrethrum en afrikanen zetten. Wanneer je uitplant (30 x 15 cn) in
juni kun je oogsten van augustus tot oktober.

Winterprei
Zaaien in de tv;eede helft van apri! (bladdag) , uitplanten eind julir&egin
augustus. Teelt als voor herfstprei" Eind oktober,/begin november kompost
tussen de planten met Caarop wat ruig materiaal" Dit. is groeibevorderend en
I s winters genakkelijker
oogstbaar " Prei gaat na de wj-nter in april door*
schieten -

Í
Y t1

Julizaai
(winterras), in september uitplanten (15 x 15 cn). Na het
uitplanten kervel of veldsla tussen de preiplanten zaaien. ïn de maand mei
oogsten. Deze prei schiet pas in juni door"
Zaaien in juti

5le!:elgeril
Dit is een schermbloemige, evenals de wortel en de peterselie" De knolselderij
met een verdikte, eetbare wortel.
is een selderij*variëteit
De groente vraagrt om een vruchtbare, losse girond, die rijk is aan kalium.
De knolselderij is langzaamgroeiend" Prei stelt dezelfde eisen aan de grond
en vormt een goed giezelschap vooï knolseld.erij. Ook knolselderij en pronkbonen doen het g:oed naast elkaar. voorzaaien onder glas, of nog beter binnen"
moet al \zroeg gebeuren "
Gangbare rassen: Prag:er reuzen, Maagdenburgerm:rkt.
Iholselderij heeft veel- stikstof nodig, naar dit moet wel aanwezLq zLTn ín
goede verhoudingr met andere voedingsstoffen" Daarom is het een goede nateelt voor kool. De voorteelt moet veel kalk gehad hebben. Voor de winter
goed verteerde mest geven en in het voorjaar goed verteerde kompost.
Ook met peulvruchten vormt de knol"selderij een goed.e tussenteelt. Knolselderij heeft behoefte aan boor (evt" borax toevoegen: LOO/2OO gïem per are).
Wordt basaltmeel, zeewierkal"k of maerl gebruikt., dan zul je geen boorgebrek
hebben.

Zorq voot een strenge vruchtwisseling" De selderij kan last. krijgen van
de bladvlekkenzlekte" Dit is preventief te bestrijden door het sproeien
met heermoesthee, stuiven met basaltmeel, sproeien met aftreksels van brandnetels en boerenworrnkruid.
Wortel

wortel behoort tot de familie van de schermbloemigen en groeit in atle
grrondsoorten. lichtere gronden zijn echter meer geschikt voor de vroege
teelto terwijl de zwaardere gronden goed voor de winterwortel (bewaar-) zijn"
Wortelen houden van wind, een ingesloten ruiute is wel geschikt voor de erg'
vroeg:e teelt" Wortel houdt van kalk (pf: 7), wat extra basaltmeel en zeewierkalk wordt op prijs gesteld.,
De
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Vruchtwisseling is erg belangrijk. De voorEeelt mag niet bestaan uil een
gewas dat tot de familie der scherrnbloemi-g:en behoortZeer dun zaaien in rj-jen op 15 - 20 cm. Vroege wortelen zaaien tussen de
uien. De afstand tussen de rijen wortelen wordt d.an 35 cm" Hiertussen komen
dan de uien. Er wordt wel eens wat radijszaad met het wortelzaad meegezaaid
om d.e rijen te markeren" Worlelen kiemen namelijk zeer langzaam.

yreess-!e3l!
ZaaL ín februari/maart,/april.

Na opkomst moeten de wortels in de rij

op

5 cm gedund worden. Wanneer breedwerpig gezaaid is op 10 cm. Dit uitduanen
1noet zo r;roeg mogelijk qebeuren. Bij het oogsten van voren af aan beqinnen"
Na het oogsten goed de girond aanslaan"
Late teelt
Zaaien van mei tot begin juni, rijafstand 25 ' 30 cm. fijdiq dunnen op 10 cn
in de rij. Oogsten van de bewaarwortel het liefst in de 2e helft van no*
vember.

Voor de wortel moeten we een losse" luchtige grond hebben, die voldoende
vochtig is. voor het losnaken van de grond vermengen we deze met waÈ turfmolm net scherp zand., vermengd met basaltmeel en algenkalk.
Veengronden zijn ergi geschikt wanneer er voldoende minerale voedingsstoffen
in zitten. Verse mest woïdt absoluut niet verdragien, deze bevordert de aan*
tastinq door de wortelvlieq.
Iets houtas of fi-jne houtskool strooien.

9:-Y9:!elvl1eg
wortelvlieg kent 2 generaties in één jaar. De eerste rond begin mei
(overwintert als pop in de grono, daarom is een goede vruchtwisseling erg
belangrrijk) " De wortelvlieg voelt zich het meest thuis op een ingesloten en
met struiken omgeven tuin
Op zware kleiachtige gronden in het open veld biedt de wortel het meeste
weerstand tegen de vlieE.
Andere maatregelen tegen aantasting van de wortelvlieg zijn:
- Na 10 mei niet neer tussen de wortels hakken of schoffelen, maar het on*
kruid met Ce hand verwijderen"
- Niet al uitdunnend oogrsten, maar van voren af aan. Wanneer uitgiedund ncet
worden, dan zo vroegi mogelijk (wanneer de plantjes zo'n 5 cm hcog zijn)"
- Verse stalnest of te laat geqeven kompost veroijden"
De
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- Blijf van het wortelloof af, dus niet kneuzen.
- wat loof van varens, dennenaalden en boerenwornkruid tussen de rijen
aanbreng:en.

- On de Èwee weken stuiven met basaltmeel.
- Spuiten met aftreksels van bieslook, knoflook en ui" Voeg er ook wat
salie" thijm of honekruid bij"
- Zaaien op stukken. waar afrikaantjes, goudsbloemen, oostind,ische kers
en/of andijvie heeft gestaan - Deze gewassen moet.en dan het vorige jaar
al als nateelt gezaaid zijn.
- Voor wortels geldt een vruchtwisseling van 5 jaar. Dus gedurende 5 jaar
niet weer met wortel-s op hetzelfde stuk grond.
- De bodem af en toe bestrooien uet roet en daarna begieten (?).
- Spuiten met sterke aftreksels van bloeiende brandnetels "
Rassen: Flakkersn Nantes (nin of meer resistent).
Kombinaties

- Een rij wortels onder de erwten"
- Wortels tusseR witlof; afstand tussen de lof wordt dan 60 cm.
- Wortel is een goede koubinatie met ui, prei, rozemarijn, alsem, salie,
kanille, schorseneren, slan bieslook, radijs, erwten en bieten.
Wat zeker de moeite waard is, is het maken van een gemengd wortelbed. We
maken een bed van t 1.20 n bij 2 m. De grond moet goed los en gemengd. zijn.
De grond plat sl-aan met een plankje" Ondiepe putjes maken mel de wijsvinger
op een onderlingie afstand van 4 cm" In deze putjes zaaien we het wortelzaad
(1 of 2 zaadjes per putje). Hier en daar zaaien we wat bieten" Direkt na het

inleqgen van het zaad, het put.je met wat grond bedekken (niet te veel).
Langis de bui-tenkant zetten we prei, uí, sjatot of bieslook, tomaat, kervel"
sla (zie tekening) "
Kervel bij de sla teg'en de luis. De dieven van de tomaten, die in de oksels
zitten, eruit knippen en tussen de prei strooien tegen de preivlieg.
Kamille, seldesijo peterselie en afrikaan zijn ook tegen aantasting:en.
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PEULVRUCHTEN

tot de fanilie van d.e vlinderbloemigien. De wortel
van deze gewassen heeft veel lucht nodig. Op de wortels leven namelijk de
wortelknolbacteriën in de goed zichtbare witachtige bolletjes.
Deze hebben het vennogen de luchtstikstof te binden voor hun eiwitvoorziening. De planten profiteren hiervan. A1le vlinderbloemigen houden daarom van een luchtige bodem mel een goede struktuur, hoewel ze nie"u strikt

I
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De peulvruchten behoren

I
|

hiervan ook kan prafiteren.

I

Grond en bemesting

peulvruchten groeien op alle grondsoorten, alhoewel veengrond voor de verse
teelt de voorkeur verd.ient" Goede tuingrond kan vrijwel zonder bemesting toekruiwasren

kom-
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Doperwten, peulen, caPucijners
De dop-rIFen zi jn onri jp geoogste erwEen.
Groene erwlen zijn rijpe en gedroogde erwten.

peulen zijn speciale erwtenrassen, die aan de binnenzijde van de peul heel
weinigr stuq vlies ontwikkelen" We eten in feite onrijpe peulen.
Capucijners (blauwschokkers) worden soms gfrauwe erwten genoemd. Ze kunnen
vers-onrijp of gedroogd.-rijp worden gegeten. Vers eet men ze als doperwten.

ggel!s]l3e
1. Vroeg zaaien ia de bak en daarna uitplanten.
2. Meteen ter plaatse zaaien"
39-1

Vroeg zaaien in de bak kan al in januari/februari. Orq de opkomst te ver*
snellen kan het zaad worden voorgekiend d.oor het hoogruit 2 x 24 uur in water
te laten staan, nooit langeru liever korter" EIet water afgieten, daarna in
zand of in een vcchtige doek verder laten kiemen. Dik zaaien, 3 tot 5 cm diep"
Na opkomst veel luchten en daarna afharden" In roaart uitplanten"
De planten mceten kort en gedrongen zí1nn ongeveer 5 tot B cm hoog" FlÍnk
diep pLanten aan weerszijden van rijshoul of gaas" Zet telkens 2 of 3 plantjes

bij elkaar oP 10

em afstand"
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rijshout dan wordt vaak eerst geplant., waarna het hout
word.t geplaatst. Gebruiken r{re palen met gaas, dan moeLen d.eze geplaatst
worden vóór het planten.
Zodra de planten aan de groei zijn word.en ze aangeaard. Bij hoge rassen
is aanbinden noodzakelijk, daar ze bij regen en veel wind naar beneden
slaan" Gebruik hiervoor zacht touw dat, langis de hele rij gespannenr om de
twee à drie rneter aan het gaas of hout bevestigd wordt"
Werken we met

3q-?

Ter plaatse zaaien grebeurt Ln maarl*/apri1 . De zaden worden in ond.iepe
geulen langrs het gaas of rijshout gelegd" Natuurlijk kunnen we ook voor*
kiemen" Afstand van de zaden bedraagt 3 tot 5 cn. Bij stamerwten houden we
tussen oe rij 50 cm aan "

9es:!e!
Peulen zijn het eersl oogstbaar. Capucijners word.en vers geplukt vanaf
eind meio doperwt.en half juni" De blaurvschokkers kunnen tot eind juni worden geplukt"
Peulen worden bij voorkeur met de steel gesneden of geknipt- Tweemaal per
week oogsien" Wêt te dik wordt is onbruikbaar.
Capucijners eenmaal per week oogsten, evenals doperwt.en"
Geplukte gewassen luchtig wegleqgen. anders ontstaat grote kans op broei"

31eE!etl!1*g:l
1. Bladrandkever.
2" Erwtenpeulboorder"
3" Voetziekte. vlekkenziekte, erw'tencystenaaltje.
4 " Virusziekten "
-j
aul

a

Bladrandkevers, 4 - 5 mm, eten halve naantjes in de bladranden" Ze zí3n Ln
grote getale schadelijk" De eit.jes worden in de grond gelegd. De larven vreten aan de wortelknolletjes. Spuiten met brandnetelaftreksel (bij ernstige
aantastinq met Siodron 800 Dp ?).
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3g-3

ErwLenpeulboorder. Een klein motje dat eitjes op de jonge peultjes legt.
De rupsjes van dit nolje d.ringen in de peul en vreten de zaden aan. Het
inwendig:e van de peul zwelt op. Regelmatig spuiten met brandnetelaftreksel
en heermoes vóór en tijdens de bloei"
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Voetzj-ekte, vlekkenziekte, erweencystenaaltje. Deze worden aangeduid. onder
de verzamelnaam: erwtenmoeheid. De oorzaak van d.eze plaag is een onvoldoende vruchtwisselingr. Daar de girond tmoe' is kan er geen gezond. erwt,enras meer
groeien.

I
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Virusziekten worden overgebracht door bladluizen en door reed.s besmet plant*
materiaal" We kunnen deze aantasting voorkomen door het gebruik van resistente
rassen en door onze tuíngrond in een optimale conditie te houden"
Tuinboon

tuinboon, met de zondagse naan Vicia faba, behoort eveneens tot de vlinderbloemigen. De tuinboon is een extra grove plant die kou goed verd.raagt.
Het zijn geen klimmers, lnaar ze vofinen stevige, vierkante, holle stengels.
De bloei begint laaq aan deze stengels met 's avonds geurend.e bloemen"
De

dit qewas groeit op alle grondsoorten en stelt geen hoge ei-sen aan
struktuur van de qrond. Een matige qift kompost is al voldoend.e.
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1. Vroeg zaaien in de platte bak en daarna uitplanten.
2. Meteen ter plaatse zaaien.

I
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3g_1

Voorzaaien in de platte bak in januari/februari. Het uitplanten kan dan ín
maart door 2 of 3 planten bij elkaar op een afstand van 20 cm en een rijafstand
van 60 cm te plaatsen. Hce vroeger uitgeplant. hoe minder kans op luis.

I

Als de girond voldoende is opgredroogd kan in februari,/maart en in april cer
plaatse worden gezaaid." Rijafstand ongeveer 60 cm, in d.e rij op 10 cn.
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ZoaLs reeds gezegd is de tuinboon een st.erk, rechtopstaand grewas. Daaroa
wordl deze plant vaak qebruikt a1s beschutting voor andere gewassen.

zetten dan een dubbele rij op een onderlingre afstand van 20 tot 25 cm.
Als we 2 à 3 meter verder weer zo'n dubbele rij zetten, kan tussen de rijen
kropsla of zelfs stambonen of vroege kool worden geteeld." De tuinboon kan
gioed rvorden aangeaard. wat ook gunstigr is tegen onkruid..
Het toppen van de tuinboon qebeurt om de zwarte bonenluls ninder kans te
geven en tevens om de zetting en de groei van de peulen iets te versnellen.
We

9es:lel
Eind juni/beqLn juli kunnen we drie keer oogrsten. Laat de bonen niet te
groot worden. Jonge tuj-nbonen zijn lekkerder dan oude, deze word.en stug"
Eind juli worden de planten met de laatste pluk uitgetrokken"

3:e!!:!/Plegcl
Bladrandkever. Deze werd. reeds besproken bij de ervrLen"
Zwarte bonenluis. Deze l-uis overwj-ntert op de kardinaalsmuts " Als het warm
word.t zoeken ze o.a. de tuinboon op. Speciaal de toppen kunnen zwart zijn
van de luis, soms echter ook d.e peulen. Een goed.e boCemstrirktuur zorgt ervoor dat de aantasting minder is" Spuiten met alseu* en brandnetelaftreksel
of Siodron 800 pp.
Chocoladevlekziekte is herkenbaar aan de chocoladekleurige vlekjes op d.e
bladeren" Deze ziekte treed.t op bij teveel voeht, g.ekouÈineerd met een te
dichte st.and. Spuiten met heermoesthee, zeewierextract of met basal-tmeelof Bio-S bestuiven"
Bonen

kennen de sla-boon, snijboon en de pronkboon (we laten de hardschillige
soorten hier buiten beschouwing). Deze bonen zijn er als stok- en als stambonen" Bonen behoren tot d.e faroilie van Ce vlinderbloemigen" Deze planten
hebben de ej-qenschap dat ze luchtstikstof kunnen fixeren en deze in de bod.eu
We

opslaan" Dit opslaan in de bodem gaat veel beter naarmate onze bod.em meer
humusrijk is en meer mikro-leven bevat
Bonen houden niet van kou, wind, of veel vocht" Ook bevalt vers orqanisch
materiaal bij de boon niet"

vaA
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Stamboon

Zaaien van half meÍ tot begin juli, We maken een geul van 5 cm diep" Rijafstand 45 - 50 cro" ïn de geul l-eggen we om de 40 - 50 cm 3 of 4 zaden bij
elkaar. De grootste opbrengst krijgen we wanneer we regelmatig jong plukken"

t

I

Stokboon

Zaaien van half mei tot half juni. De bonen wordeÍ! 3 - 5 cm diep gezaaid.,
op + 15 cm vanaf de stok" We trekken hiervoor nset de vinger een halve boog
lanqs de binnenkant van de stok en legrgen hierin de zaden"

Bij stokslabonen leggen we 7 zaden bij elke stok
Bij stoksnijbonen leqgen we 5 zaden bij elke stok
Bij pronkbonen leggen we 3 à 4 zaden bij elke stok.
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Bonen zijn een goede voorEeelt voor alle groenten en vooral ook voor de te
overwinteren gÍroenten zoals kool, spinazie, veldsla, winterpostelein"
Goed

te konbineren met bonen zijn wortelen, bieten, maisn aardappel, kocl

en komkonrmerachtlqen
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De boon is gevoelig voor gebreksziekten. Een voorbeeld hierrzan is Botrytis
(qrijsrot) o wat optreedt bij lanqdurigr nat weer.
Ruim zaaien, konpost of oude mest in de winter of het vroege voorjaar op het
land brengen.
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Andere voorzorgsmaatregelen zijn het stuiven mel basaltmeel (planten
moeten wel droog zLln), het zolgen voor een goede afwatering, een zuur-

graad van + 7 hebben en het reqelnati-g spuiten meL heermoesthee (ook a|s
het g:ewas droog is) .
Roest is een tllpische bonenziekte. Pas een strenge vruchlwisseling toe"
Stokken, die ook vorige jaren als bonestokken dienst hebben gedaan, eerst
ontsmetten. Dit kan door ze even door een vr:urtje te halen" Gebruik liever
elk jaar nieuwe stokken-

K
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VRUCHTWTSSELING

om onze grond en produkten gezond

te houden moeten we vruchtwisseling

toepassen.

In onze tuinenr waar intensief wordt geteeld, is het lastigr om precies bij
te houden waar alles heeft gestaan. Daarom maken we het hele jaar aantekeninqen van anze successen en van de tegenvallers en brengen deze oveï op
een platteqrond van niet. te kleine schaal- Daarop geven \^/e in elk geval aan
waar alles heeft gestaanAls we zonder tuinplan en riehtlijnen werken, hebben we al gauw een legpuzzel
waar we niet uit ku-nnen komen" Daarom maken we een rrruchtwisselingsplan.
Vóór we daaraan beqinnen vragen we ons af met hoeveel personen we van d.e
tuin eten, hoeveel bewaargroenten we voor de winter nodig hebben. Telen we
aardappelen vaor eigen gebruik? Maar ook: hoe'is d.e struktuur van onze grand?
Kunnen we wel alles telen? Lukt het met de kool, of is het huilen met de lamp
uit? Hoe gaat het met de wortels, waren ze wormstekig? De wraag is d,an of we
die moeten verbouwen of kunnen we beter een paar jaar overslaan?
Al deze vraqen moeten voor elke tuin apart worden beantrsoord.

Er zijn nog meer zaken waartrree je in de knoop kunt komen.
1 " Werk je met de zaaikalender van Maria Tttun, dan moeten vre rekening houden
met worteldagenu bladdagren, efiz
", d.w"z. op bladdagen zaai-en of planten
we bladgewesseno op worteldaqen gewassen als lof, wortels en knclselderij.
2" werk je met kombinatieteelten dan is de vraag: wat zijn de meest toegepaste
konbinaties van de troofd,gewassen?
Als je alleen met 1" werkt is het gemakkelijk voor de vruchtwisseling.
Deel de tuin in 4 gelijke d,elen in"
à voor d.e bladgewassen zoals kool , prei, sla.
à voor de wortelgewassen zoals wortels, koolraap en bieten.
:| voor de ervrten en bonen "
I voor de aardappelen.
De bemesting en de grondbewerking kan

hierbij goed. word,en aangepast " Voor kool
en vaor sonmige bladger*assen hebben we veel bemesting nodigu zo,n 100 kq op
10 m2 (een grote kruiwagen), wortelqewassen hebben weinig nodi=gs maar vragieR
om een goede losse qrond
Erwten en bonen kunnen met minder kompost toe, een halve krui-wagen op 10 m, "
De rnest moet g:oed oud, dus groed verteerd zijn.
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overige vruchtgewassen zoals tomaat, pompoen, courgette en suikermais
hebben weer flink wat gekomposteerde mest nodig. De aardaopelen hebben weer
aan een halve kruiwagen genoeg.
De

Als er voldoende ruimte is, kunnen we tussen de verschillende gedeelten rijen
afrikanen, goudsbloemen, kruiden of aardbeien zetten" Dat maakt het geheel
levendiger en het komt tevens de qezondJreid van de tuin ten goede.
Als we met 2. werken wordt alles wat minder duidelijk. Toch is het ook bij
kornbinatieteelt aan te bevelen een vruchtwisselinqsschena aan te houden, omdat
iedere plantensoort de grond weer op een andere manier benut en beÍnvloedt.
Het gemakkelijkst is een schema, waarin steed.s weer dezelfde kombinaties in
dezelfd.e volgorde roorden toegepast" We soeten dan natuurlijk wel J-eder jaar
een eind opschuiven" Nog beter is het oq één jaar bijv. wortels, bieten, uien
en seld.erij vóórin de tuin te zetten en deze korobinalie het jaar daarna achier
in de tuin te planten"
De bemes-tinq word.t iets moeili jker. We kunnen meer of minder kompost ticht
inwerken vóór het zaaien of planten.
De hoeveelheid

in ons teeltp 1an

natuurlijk een tabel kunnen maken van de hoeveelhed.en per persoon
en van d.e opbreng:st per rgt, maar deze zijn altijd aanvechtbaar. Denk maar aan
het verschil in eetlust bij uw huisgenoten, de één eet veel meer dan de ander.
Een paar voorbeelden zijn:
BOERENKOOL. A1s je in de winter 6 à 7 keer bserenkool wilt hebben voor 4 - 5
personen, dan heb je 5 x 5 x 250 giran = 6* kS nodig" Dat kosÈ ons + 5 m2 tuinruimte. lrle gaan dan uit van grote forse planten, die tussen half en eind juli
worden geplant.
Een andere wintergroente is PREï "
Als we met 5 personen 10 x prei willen eÈen hebben we 10 x 5 x 500 gran = 25 kg
prei nodig, die we kunnen verbouwen op 10 m2 " Maar pas op! taten we de prei,
die eind september volqroeid is, de winter door staan, dan gaat d.e kwaliteit
achteruit door aantastingen, schin:nelsu enz. en wordt de opbrengst mind.er.
Daarom kunnen we beter deze 10 m: in fasen volplanten, zodat niet alle prei
tegelijk oogstrijp is" Bovendien kunnen jonge planten beter d,e winter trotseren.
$le zouden

Je merkl wel, een qoed teeltplan kost veel tijd en rekenwerk, vooral in het eerste jaar" We zullen dan ook fouten makenr rnaar de jaren erop wordt het steeds
beter en Eenakkelijker" We merken 'vraar de zaak moet worden bijgestetd" Als we
maar aantekenlngen rqaken.
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een paar tips voor de snelqroeiend.e gewassen. Dat zijn meestal voor-

jaarsgroenten zoals spinazie, kropsla of snijsla.
Spinazie per maaltijd (500 gran per persoon), opbrengst 2 - 3 kq per m2 "
Raapsteel per naaltijd (300 gran p"p.), opbrengrst 2 - 3 kq/m2.
Snijsla per roaaltijd (100 gran p.p.), opbrengst 1 kg/rn2 "
Kropsla per maaltijd een krop voor 3 personen, opbrengst 12 stuks per m2 "
Van deze gewassen niet meer zaaien dan er in 2 weken van kan wcrden gegreten.
Wie bijv. met 4 peïsonen 1 x spinazie wil eten, uoet daarvcox 2 m2 inzaaien.

Zaai dus om de

1"4

dagen 2 tot 3 m2 spinazie.

Kropsla, 1O - 12 planten per keer uitzetten, anders is het niet bij te houden en schieten de plantenDe snelgroeienden passen keuriq in het teeltplan, omdat we er nauwelijks rekenin-mee hebben te houd.en" We kunnen ze naast of tussen grotere en lanq groei-ende
qewassen zetten"

Bijvoorbeeld tussen 2 rijen tuinbonen Eet een ri-jafstand van 60 cnn" Waar de
kropsla en spínazie hebben giestaan kan later prei, kool of spruitkool worden
geplant.
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KOr1BINATITTTELT
GE\4AS

WEL GOED MET

NÍET

Aardappel

peulvruchten, afrikanen, hennep,
O"ï"-kers, vlas, mais

komkomrnerachtigen, appel, kers,
f rarnboos , tomaat , zonnebloem,

Aardbei

Andijvie
Asperge
Augusrken,/

uiachtigen, stamboaen, sla, spi*
nazie, borage, thijmu veldsla
peull'ruchten, kool , kamille
tomaat, peterselie
stok-peulvruchten, mais, rad.ijs

GOED MET

berk
kool

?

Aardappel, tomaat

komkornmer

Bieten
Bonen

Erwl/peul
Knoflook
Kool

staxróonen, sla, uien, kool , koolraap

stokbonen, herik, wild.e mcsterd
wortelen, bietenr mêisu aardappel, uien, knoflook, sjaloto tomaat,
kool, zuring, komkommer
venkel
idem + thijra, radijs, selcleri j
idem
aardappel, roos
peulvruchten
peulvruchten, tomaatu aromatische radijs, aardbei

kruiden
Koolraap

bieten, aromatische kruiden

Mais

stok "peulvruchben, koukonuierachutY

urr

Pompoen

mais

Prer_

wortelen" selderij, kaniile"
bieten, peterselie
sla, kervel, peulvruchten, kom*
kommerachtigen, O"I"-kers, ster*

Radij s

tomaat, stokbonen

aardappel, tomaat
peulvruchten
hysop, uíeno knoflook, kool

Tomaat

rekers
koo1, bonen, prei
wortelen" aardbeiu ::adijs, bieteno peterselie
kervel
aardbei o dj-lle
bloemkool
koolo peterselie, asirergie, brand* aardappel, venkel, koolraap,

Tuinboon

kruisbes
dille, bonekruid

Selderij
Sla

Spinazie

netel, afrikaan,

Uien

Wortelen
Zonnebloeul

goudsbloemo

kornkommerachti-gen n bonen,
erh-t en

uien, prei, knoflook" tomaat

slao wortelen, bietenu kamille,
peterselie, schorseneer
sla, uien, bieten, pr*iu diile,
ertr'ten, radijsu w'itlcf

peulvruchten

stok-peu lvruchten u

aard.appel

achtlgen

konrJ<cn:ime::-
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PLANT

GEWAS

D

Aardappel

40
30
25
90

90

AÊ
TJ

Atr
qJ

10
10
80

25

Aardbei

Andijvie
Artis j ok
r àuY

gr

i:

Biet
Bonen: starnpronk/sni j,/stol<

jners

Capuci-

Doperwten: rijsê.Fah-

Knoflook

Knolselderij

3/5
3/s
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PLANTENFAPIILITS

l

I
I
I

KRUISBI,OEMTGEN

\rLINDERBLOEMÏGEN

AlIe kolen

Bonen

Rapen

Erwten
Capucijners
Peulen
Linzen
T\:inbonen
Sojabonen

Koolraap
Koolzaad
Mosterdzaad

Mierikswortel
Radij

s

Ramenas

Klaver
tupine

I

tui-nkers
Veldkers

i

Waterkers

SCI{ERMBLOEMf GEN

I

VAIERIAANACTíTIGEN

Anijs

Veldsla

Enqelwortel

I

NACHTSCHADEACHTIGEN

Karwi j,/Kummel

Aardappel

Kervel
Pastinaak

i

Dille
Tomaat
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I
i
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ROOSACHTIGEN

Venkel
Wortelen

RUWBLADIGEN

SAMENGESTEL DBLOEMI GEN

Borage

Afrikaan

Smeerwortel

Aardpeer

GANZEVOETACIíTIGEI.ï

Andijvie
Artis jok
Citroenkruid

Biet
Suikerbiet
Spinazie

I

I

i
I

Dragon
Goudsbloen
Paardebloem

Groenlof

Nieuw-Zeelandse spinazie

Witlof
grhetrum
Alle slasoorten
(m"u"v. veldsla (valeriaan)

LELIEACHTIGEN

GRÀSSEN

Asperge

Haver

POSTEIEINACHTÏGEI{

Postelein

Bieslook
Knoflook
Hrel_

Sjalot

Rogge
LTPBLOEMIGEN

Ui

Basilicum

KLII\ÍKERSACHTIGEN

Citroenmelisse

Oostindische Kers

I

Peterselie
Selderij

Aardbei

Melde
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ëoreander

Bonekruid
l{ysop
Kruizemunt

Salie
T4r
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Tuinzaden

Wie 'zuiver'uitgangsmateriaal zoekt kan voor biologisch-dynamisch qeteelde
zaden terecht bij 'de Bolstert (de zaden zijn w-at duurder dan geroiddeld in
de winkel wordt betaald)
De Bolster
Adres:
Venemakade 81

9605 PL Kiel-Wi-ndeweer (cr.)

tel" 05989 -

534

Bodemonderzoek

1" Het g:oedkoopste adres (t ? ,-) voor bodemanalyse is:
Bedri j f sl"bot46sgirrm voor grond- en gewasonderzoek
Mariêndaal
Oosterbeek

2" Het C.B"B" in Deventer geeft naast een cheuische anaiyse ook een inzicht
in de biologische kwaliteiten van de bodeu" Bovendien geven se voor de
biologiische tuinier bruikbare bemesting'sadviezen "
Centraal Bodenkundig Bureau
SinqelstraaL 19 - 21
741L HP Deventer

tel. 05700 - 1,5236
3" Het Bolk-instituut doet dezelfde dingen, maar gebruikt bij haar ond,erzoek
ook fenomenologische(wijsgerige) gegevens" Het Bolk-instituut is serviceverlenend in de biologisch*dynamische uethode"
Bolk-instituut
HoofdstraaE 24
3972 LA Drieberqen
tel" 03438 - 17814
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B.D. preparaten
Het koemest- en kiezelpreparaaÈ ( 500 + 501) en d.e kompostpreparaten 502 E/m
508 die in de biologisch-dlmamische methode worCen gebruikt , zLln te bestellen
'
pLJ.

Sekretariaat b-d vereniging
Lindelaan 12
3971 IiB Drieberg'en
tel" 03438 - 126Í2
Kwalileitsgereedschappen, zaaigced en -roeltstofign voor de biotogisehe tuinier
zijn voor zeeï redelijke prijzen en meÈ korting voor leden van de biologrische
tuiniersverenigrinE te krijgen bij :
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Boerenbond

Afhaaladres: Dorpsweq 6
Wj-lsurn (tussen Zwolle en
Tel. 05205 * 556

T

Kampen)
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