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Nieuw begin, nieuwe kansen..

Een goed begin..

Goede buren.....

Vorig jaar hebben jullie je Makkelijke Moestuin voor het eerst gebruikt. Dit
jaar kan je natuurlijk weer van start met je tuintje. Nu is een ideale periode
om te starten met zaaien of poten.
De basis. Voordat je begint is het goed om
de grond goed los maken en restjes planten
en gras er uit te halen. Hoe ‘schoner’ de
aarde hoe beter je gewassen zullen groeien.
De eerste tijd zullen jullie druk bezig zijn
met het zaaien en planten . Op de andere
kant van deze folder staat aangegeven
wat je wanneer kan zaaien en planten en
wanneer je kan oogsten. Leuk om samen
met de kinderen te doen. Zaai de kleine
zaadjes in regels. Laat ze zelf met een
vinger een lijntje in de aarde maken en

verdeel de zaadjes in het geultje.
Over het algemeen geldt de regel; hoe
groter het zaadje hoe dieper het gezaaid
moet worden. Fijn zaad verdeel je tussen
duim en wijsvinger over het geultje, grotere
zaden zoals pompoenzaad of courgettezaad
duw je met je wijsvinger een centimeter of
twee in de grond. Schrijf op een stokje de
datum en wat je gezaaid hebt. Zodat je later
nog weet wat je gedaan hebt. Een andere
hele handige tip: Zaai in rechte lijnen. Dat
helpt bij het herkennen van onkruid.

Handleiding LABJE GROND
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Om te beslissen wat je wilt zaaien is het handig om de handleiding van het
Labje Grond, die je vorig jaar hebt gehad erbij te pakken. Hierin staat precies
beschreven wat in welk vakjes past en
wanneer je het kan zaaien en kan oogtsen.
Maar natuurlijk ben je vrij om te experimenteren.
Wil je eens wat anders proberen, maak dan
gebruik van de informatie in dit blad. Op de
achterkant staat een zaai- en oogstschema. En
hiernaast vind je tips over wat goed naast elkaar
kan en wat niet. Laat de kinderen helpen bij het
uitkiezen. Zo maak je er een gezamenlijk project
van.
Rest ons nog om jullie veel plezier te wensen met
hopelijk een mooi groeiseizoen!

...Hou rekening met goede buren. Sommige
planten helpen elkaar een handje. Wortel en
ui zijn de meest bekende. De ui lokt de uienvlieg en stoot de wortelvlieg af en de wortel
lokt de wortelvlieg en stoot de uienvlieg
af. Naast elkaar dus geen last van uien- en
wortelvlieg.
Planten die elkaar helpen..
•
wortel en ui
•
tomaat en wortel
• Zonne
tomaat
en basilicum
panelen
•
rode biet en ui
•
kropsla en ui
•
paprika en ui
•
peterselie en tomaat
•
afrikaantjes met broccoli, sla of prei
•
afrikaantjes naast herfstwortels
•
salie naast bonen
•
bonenkruid bij bonen
•
dille tussen wortels
•
calendula naast erwten, tomaat, augurk
of rode biet
•
witte kool en ui
Beter niet naast elkaar..:
•
sla en peterselie,
•
prei en wortel,
•
tomaat en rode biet,
•
pompoen naast aardappels
•
knoflook bij aardbeien.
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Plant & Zaaikalender
Planten en bollen

Wanneer planten, poten..?

Wanneer oogsten..?

viool
vergeet me niet
sla
andijvie
peterselie
selderie
bieslook
munt
oregano
paksoy
sjalot
ui
courgette
aardappel vroeg
prei
aardappel laat
tomaatplantje
paprikaplantje
boerenkool
meloenplantje
pompoenplantje

eerste week april
eerste week april
tweede/derde week april
tweede/derde week april
derde /vierde week april
derde/vierde week april
derde/vierde week april
derde/vierde week april
derde/vierde week april
april
april
april
tweede week mei
eerste week april
derde week juni
Na half april – half mei
vanaf tweede week mei
vanaf tweede week mei
vanaf tweede week mei
na half mei – eind juni
na half mei – eind juni

eind mei
eind mei
eind mei
eind mei
eind mei
vanaf juni
vanaf juni
Eind juni
vanaf half juni
juli/augustus
tot oktober
eind juni/begin juli
oktober
Half sept. - half okt.
augustus/september
september
september/oktober
september/oktober
september/oktober

Zaden

Wanneer zaaien..?

Wanneer bloei/oogst?

goudsbloem
korenbloem
cosmea
bloemenmengsel
amaranthus
oost-indische Kers
afrikaantjes
slaapmutsje
blauw maanzaad
klaproos
zonnebloemen
tuinkers
radijs
zomerwortel
rucola
snijbiet
winterwortel
pompoen

eind maart/begin april
eind maart/begin april
tweede week mei
tweede week mei
mei/juni
na half mei
eind april
tweede week mei
tweede week mei
tweede week mei
tweede week mei
Vanaf maart
april/mei
eind maart/eerste week april
april/mei
vanaf eind maart
eind april/mei
eind april/begin mei in de kas, na half mei
buiten
eind april/begin mei in de kas, na half mei
buiten
eind juni

eind juni- oranje
eind juni- blauw
september/oktober-paars/roze/wit
september/oktober- alle kleuren
september/oktober-paars
september/oktober-rood/geel
eind juni/juli-oranje
Juli/augustus/september-geel/oranje
juli/augustus/september
juli/augustus- rood
juli/september- geel of rood
ongeveer na twee/drie weken
na ongeveer drie/vier weken
eind juni
mei/juni
eind juni/juli
september/oktober
september/oktober

meloen
sperciebonen

september/oktober
september/oktober

P.S. Zaai en planttijden zijn ook afhankelijk van weersomstandigheden en levertijden van plantjes.

