Basiscursus Biologisch Tuinieren in de moestuin
Teelttechnieken, deel 3#4
met Herman De Waele
In deze les worden de
voornaamste teelttechnieken en
werkzaamheden toegelicht aan
de hand van veel foto- en
filmmateriaal

Verspenen
Wij verspenen bij het verschijnen van de echte
blaadjes of als de echte blaadjes gevormd zijn

1. Voorkiemen
Na de 2 zaadlobben
verschijnen de echte
blaadjes

Zodra wij de pootaardappelen ontvangen hebben,
geven wij ze een warmtestoot om het kiemproces
te starten. Als wij de kiempjes zien plaatsen wij de
kistjes koel en klaar (op terras maar vorstvrij)

Verspenen in
opgewarmde potgrond
Koeler en Klaar
zetten
3. Bodembewerking

2. Voorkweken
Wij zaaien in zaai- en stekgrond
Wij verspenen of verpotten in potgrond

Wij verluchten de bodem met een woelvork of
spitvork. De bodem mag niet te nat noch te koud
zijn. Deze bewerking is rugsparend en gaat sneller
dan spitten. Het kruid moet wel vooraf afgevoerd
worden naar de compostplaats. Achteraf gaan we
de teeltbedden niet meer betreden. We werken
eventueel op planken.
4. Compost voeren

Zaaien
Vanaf half februari
We zaaien binnen in een bakje
Afdekken met pvc-zakje
Na de kieming zakje open zetten
Warmteminnend: Paprika, tomaat,
aubergine (20 – 25 °C)

Normale warmtebehoefte: Sla, knolselder,
peterselie, bleekselder, ajuin, zomerprei
(kamertemperatuur)

Wij zien op welke wijze de compost gemakkelijk
uitgevoerd wordt. Wij voeren hem uitsluitend naar
de percelen met de veeleisende blad- en
vruchtgewassen.Wij werken de compost
oppervlakkig in met een mesthaak.
5. Zaaien in volle grond
Vanaf maart tot september. De grond is fijn
gelegd met mesthaak en hark.
Wij werken dwars op de breedte
Wij maken een zaaivoortje van +/- 1 cm
diep.
Meestal is de rijafstand 25 à 30 cm
Niet te dik zaaien
Zaad aandrukken met hark
Gieten bij droogte
Na opkomst dunnen

6. Planten in volle grond

9. Nateelten zaaien en planten
Na de erwten en vroege aardappels kan men nog
een nateelt zaaien of planten. Zoals: prei, spinazie,
andijvie, suikerbrood, venkel, ( aardbei? moet
blijven staan!)
10. Augustuszaai
In augustus kunnen wij nog veldsla, winterpostelein
en lepelblad zaaien. Wij zaaien ze voordelig in een
zaaiplaat met bvb. Vakjes van 5 cm. Er mogen
meerdere zaadjes per vakje vallen. Wij planten
later uit op 20 x 20 cm.

Zelfgekweekte of gekochte plantjes worden
uitgeplant op een onkruidvrij bed en aanstonds
voorzien van een bodembedekking tussen de
rijtjes. Goed water geven.
7. Wieden en water geven
waar nodig
8. Anti-insectengaas plaatsen
Ajuin – prei: Wij gebruiken anti-insecten gaas van
3,2 m breed met een maaswijdte van 0,8 mm
boven prei en ajuin (preimot, ajuinvlieg,
mineervlieg)
Wortelen: Maaswijdte 0.8 à 1 mm (wortelvlieg)

11. Winterzorgen
Door percelen op winterbedden te leggen zorgen
wij voor onkruidbestrijding en snelle ontwatering in
de lente.

In variante kunnen wij percelen afdekken met
antiworteldoek om ze onkruidvrij te krijgen tegen de
lente
Kolen: Maaswijdte 0.8 à 1 mm

