Bodem voorbereiden

De bodem voorbereiden op het zaaien

De bodem ontwaakt uit een rustige, koude periode. Vooraleer erin te gaan zaaien of planten, moet
hij weer in topconditie zijn.
De tips die hieronder zijn opgenomen gelden zowel voor bakken als voor volle grond-moestuinen.
De voorbereiding hangt af van waarmee je in de herfst bent geëindigd.
1. Groeide er gedurende de winter een groenbemester op je perceeltje ?
Indien de vrieskou het werk nog niet deed, knip je de planten af en laat je ze even op de bodem
afbreken gedurende één à twee weken. Daarna kan je de grootste plantendelen nog weghalen.
Werk daarna de plantenrestjes in in de bovenste laag grond (0-15 cm).
2. Was de bodem bedekt (met een bache, stro, …) ?
Verwijder de bodembedekking, breng waar nodig (in functie van je gewasrotatie en de behoeften van de geplande planten) compost, mest of andere bodemverbeteraars en meststoffen
aan vóór je gaat zaaien.
3. Was de bodem niet bedekt of begroeid ?
Verlucht de bodem oppervlakkig (0-10 cm) met een drietand, zonder alle kluiten volledig fijn te
maken. De partikels zouden anders namelijk allemaal zij aan zij een ‘korst’ vormen aan het oppervlak van je grond van zodra het stevig regent. Dien waar nodig (in functie van je gewasrotatie en de behoeften van de geplande planten) compost, mest of andere bodemverbeteraars en
meststoffen toe vóór je gaat zaaien.

Hoe dien je mest en compost toe ?

Opgelet !
Niet alle planten
vragen bemesting of
bodemverbeteraars. Zie
‘ organisatie van de
moestuin ’

4. Nog geen bak of moestuin ?
Op deze pagina’s vind je de nodige informatie om een moestuin te starten in volle grond of
om bakken te bouwen en te vullen.
Eens je bodem voorbereid is, kan je hier lezen wat je in februari kan beginnen zaaien of planten.

