Werkzaamheden moestuin april - juni
1. Buiten
Alvorens buiten te zaaien of te planten, denk eerst na over de organisatie (zie teeltwisseling). Om
begieting en onkruid te limiteren (vooral tijdens de zomermaanden), kan het nuttig om grondbedekking
te voorzien:
- Plaats eerst een worteldoek alvorens te planten.
- Of voorzie een plantaardige bedekking tussen de platen (bijvoorbeeld stro).

Aardappelen poten
Voorkiemen van het pootgoed:
Om korte stevige kiemen te bekomen, plaats het pootgoed in een frisse en lichte ruimte.
Poten van de aardappelen:
Plant de aardappelen op 10 à 15 cm diepte op 30 cm afstand van elkaar. Hou 50 cm afstand tussen de
lijnen.
Opvolging teelt:
Bij risico op vorst, bescherm de blaadjes.
Aanaarden van de planten wanneer 15-20 cm groot: breng de aarde van tussen de lijnen naar de planten
om zo ruggen te vormen.
Wees alert voor ziekten (zie groentefiche ‘Aardappelen’).

Uitplanten van voorgezaaide of gekochte plantjes
Algemene regels:
Het plantje klaarmaken:
• Bevochtig de aarde door de pot een kwartier voor het uitplanten in water te zetten.
• Haal de plant voorzichtig uit zijn pot (zonder aan het plantje te trekken).
• Decompacteer de kluit aarde.
• Indien de wortels onderaan de pot aan het ronddraaien of terug omhoog aan het groeien zijn, maak de
wortels dan voorzichtig los alvorens het plantje uit te planten.
Het perceel klaarmaken:
• Verwijder het onkruid en hark de aarde los.
• Maak een gat die iets groter is dan de kluit aarde van het plantje. Zet het plantje in het gat, vul met
aarde en druk voorzichtig aan.
• Maak een klein gat (20-30 cm diepte) naast de plant om de plant op grotere diepte te kunnen
bewateren.
• Voor vorstgevoelige planten wacht tot half mei voor het uitplanten of voorzie een bescherming 		
(winterzeil, mini serre, tunnelserre,...).
Voorbeelden:
• Kool (witte, groene, rode): plant mei, oogst september.
• Spruiten: plant eind september/oktober, oogst in winter.
• Bloemkool: plant in april, oogst in september.
• Knolselderij: plant in mei-juni, oogst vanaf september.
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Zaaien in volle grond:
Algemene regel : de hoeveelheid aarde waarmee je het zaadje bedekt, mag maximaal drie maal de
breedte van het zaad zijn.
Zaai periode : is vooral afhankelijk van de bodemtemperatuur en het risico op nachtvorst. Vanaf half
mei is er geen nachtvorst meer mogelijk en kunnen vorstgevoelige groenten buiten gezaaid of geplant
worden. De zaaiperiode kan ook verschillen tussen verschillende variëteiten binnen één soort: kijk de
informatie na op het zakje voor alle zekerheid.
Referentie datum: De IJsheiligen (15 mei)
Voor midden mei: alle planten die tegen vorst kunnen.
Na half mei: alle andere planten, op voorwaarde dat hun ontwikkeling niet te lang duurt.

Soort

GrondT°
Kiemduur

Zaai periode Opmerkingen

Biet

10 à 30 °C
+/- 10 d.

April - mei

Bonen
(struik)

16 à 30 °C
5-8 dagen

Midden mei midden
augustus

Bonen
(staak)

16 à 30°C
5-8 dagen

Midden mei
tot eind juli

Kervel

5°C
8-10 dagen

Februari tot
september

Knolraap

4 à 7 °C
3-5 dagen

Koolrabi

10 à 30°C
4-8 dagen

Sla (zomer)

5 à 27 °C
4-10 dagen

Maart tot juni.
Vanaf januari
in koude serre.
Midden maart
tot midden juli
Maart - juni
Vanaf februari
in koude serre.

Snijbiet

10 à 30°C
10-20 d.

April - mei

Wortel
(bewaar)

7 à 30 °C
10-20 dagen

Vanaf midden
juni (oogsten
in herfst)

Zaaien in lijnen in groepjes van 3-4
zaden om de 20 cm. Dun uit wanneer de
plantjes 2-3 echte bladeren hebben (1
plantje per groepje).
Zaaien in lijnen om de 8-10 cm of in
groepjes van 5-6 zaden om de 40 cm.
Aanaarden wanneer de planten 2 à 3
bladeren hebben.
Zaaien in lijnen om de 8-10 cm of in
groepjes van 6-7 zaden om de 50-60 cm.
Plaats staken en netten tussen de lijnen
of plaats aan de basis van elk groepje zaden een stok die je samenbindt tot een
tipi (zaai hiervoor de groepjes in cirkelvorm). Aanaarden wanneer de plant 2-3
bladeren heeft.
Zaai ondiep (0.5 cm) in lijnen, dun uit om
5 cm. Of uit de hand zaaien. Bij dit laatste
wordt onkruid verwijderen wel een stuk
lastiger.

Afstand tussen zaailijnen
40 cm

40 cm

70 cm

20 cm

Zaaien in lijnen, dun uit om de 10 cm.

20 cm

Zaai in lijnen om de 30 cm.

40 cm

Voorzaaien in potjes en uitplanten om
de 25 cm.

25 cm

Zaaien in lijnen. In groepjes van 3-4
zaden om de 40 cm. Uitdunnen wanneer
40 cm
de plantjes 2-3 echte bladeren hebben
(1 plantje per groep behouden).
Zaaien in lijnen. Zaaien in banden.
Uitdunnen op 5 cm wanneer de plan20-30 cm
tjes enkele bladeren hebben. Eventueel
tussen andere gewassen (ui, radijs,...).
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Werkzaamheden moestuin april - juni
2. Binnen zaaien
Algemene regel : de hoeveelheid aarde waarmee je het zaadje bedekt, mag maximaal drie maal de
breedte van het zaad zijn. Wanneer het zaadje ontkiemt, moet je deze in volle zon plaatsen. De planten
moeten geleidelijk aan acclimatiseren aan de klimaatcondities buiten alvorens ze buiten uit te planten.
Zaaiperiode: hou rekening met de groeisnelheid en het moment van verspenen. Binnen elke soort kan
dit variëren tussen de verschillende variëteiten.
• Deze teelten kunnen binnen opgestart worden maar ze kunnen ook rechtstreeks in volle grond gezaaid
worden (zie hierboven punt 1).
Soorten

Bodem T°
Kiemduur

Zaaiperiode

Opmerkingen

Biet

10 à 30°C
+/- 10 dagen

April - juni

Zaai in groepjes van 2-3 zaden. Haal de plantjes
uit elkaar en herplant. Voorzie 15 cm tussen elke
plant.

Vanaf mei

Zaai 4 à 5 zaden per pot. De twee zaadlobben
verschijnen eerst. Uitplanten na half mei. Hou 35
cm tussen elk groepje planten. Aard aan wanneer
de plant 2 à 3 echte bladeren heeft.

Boon (stuik)

16-30°C
5 à 8 dagen

Boon
(staak)

16 à 30°C
5 - 8 dagen

Vanaf eind april

Sla (zomer)

5 à 27 °C
4 - 10 dagen

Vanaf eind februari

Snijbiet

1§ à 30 °C
10 - 20 dagen

April - mei

Zaai 5 à 7 zaden per pot. De zaadlobben blijven
onder de grond. Plant uit na half mei. Hou 50-60
cm afstand tussen de groepjes. Plaats een stok
aan de basis van elk groepje. Bindt de stokken
bovenaan samen met een koord om een tipi te
vormen. Aard aan wanneer de planten 2 à 3 echte
bladeren hebben.
Om te oogsten na de zomervakantie en niet tijdens:
zaai begin juni, plant uit half juni, oogst in september.
Zaai in trays. Herplant in volle grond van zodra 2 à
3 echte bladeren (4-5 cm).
Zaai in groepjes van 2-3 zaden. Haal de plantjes
uit elkaar en herplant. Voorzie 45 cm tussen elke
plant.
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• Volgende teelten worden binnen opgestart:
Soorten

Bodem T°
Kiemduur

Zaaiperiode

Basilicum

7 à 30 °C

Vanaf midden april

Courgette

21 à 35 °C
6 - 10 dagen

Vanaf midden april

Pompoen

20 à 25 °C
6 - 10 dagen

Vanaf midden april

Komkom16 à 35 °C
mer, augur8 - 10 dagen
ken

Vanaf eind april

Opmerkingen
Twee à drie zaadjes per potje zaaien. Uitplanten
na half mei. Snoei de plant om vertakkingen te
bevorderen en de bloei uit te stellen.
Zaai 1 à 2 zaden in potten van 8 cm. Bewaar het
sterkste plantje, maak het zwakste kapot door het
in twee te breken. Courgettes houden er namelijk
niet van wanneer hun wortels los gerukt worden.
Herplant na half mei wanneer de planten 3 à 4
echte blaadjes hebben. Voorzie 1 à 2 meter tussen
elk plantje. Niet snoeien zoals bij de pompoen.
Om te kunnen oogsten na de zomervakantie: zaai in
juni.
Zaai 1 à 2 zaden in potten van 8 cm. Bewaar het
sterkste plantje, maak het zwakste kapot door het
in twee te breken. Pompoenen kunnen er niet
tegen als hun wortels uit elkaar gerukt worden.
Herplant na de Ijsheiligen wanneer de planten 3
à 4 echte blaadjes hebben. Voorzie 1 à 2 meter
tussen elk plantje. Snoei na 4 echte bladeren om
vertakkingen en vruchtzetting te bevorderen.
Zaai 1 à 2 zaden in potten van 8 cm. Bewaar het
sterkste plantje, maak het zwakste kapot door het
in twee te breken. Plant uit na half mei, wanneer
de plant 3 à 4 echte bladeren heeft en wanneer
het voldoende warm is. Voorzie een structuur om
op te klimmen en ongeveer 60 cm tussen elke
plant. Snoei de top na minstens 3 echte bladeren
om vertakkingen en vruchtzetting te bevorderen.
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