Teeltplan voor 4 personen
Gewas

Hoeveelheid

Tips

Rassen

Aardappels

1 kg plantgoed

Probeer niet alle aardappels te telen maar “Frieslander” is een smakelijke,
plant wel wat vroege
zeer vroege soort

Aubergine

3 planten

Aubergines moeten vroeg binnen worden
voorgezaaid en hebben een warme plek
nodig

Boerenkool

10 planten

Pluk telkens de buitenste bladeren en laat Naast de vertrouwde boerenkool
planten hergroeien
zijn er ook leuke paarse varieteiten

Broccoli

12 planten

Plant meerdere malen of kies voor soorten “Groene Calabrese”
die veel zijscheuten produceren

Courgettes

2 planten

Pluk de courgettes klein zodat ze vruchten Plant een groene en een gele
blijven zetten
courgette

Erwten

1 dubbele rij van
3m

Naast doperwten zijn ook peultjes en
suikererwten heel lekker

Knoflook

Teentjes van 3
bollen

Plant in de herfst cca 18 cm uit elkaar

Maïs

20 planten

Plant (zaai) maïs in blokken voor een
goede bestuiving

De extra zoete soorten zijn,
inderdaad, extra zoet

Pompoen

2 planten

Neemt veel ruimte in maar vruchten
kunnen lang bewaard worden

“Red Kuri” zet veel vruchten van
handig formaat (niet te groot) en
spaghetti pompoen is naast grappig
ook heel productief

Prei

4 rijen van 3 m

Zaai op een zaaibed in maart/april en
plant uit begin juli

“Blauwgroene” verdraagt vrij veel
vorst en heeft een mooie tint

Rode biet

2 rijen van 3 m

Zaai 2 keer: in april en in juni, pluk eerst
kleine bietjes en laat andere uitgroeien

“Boltardy” is geschikt om vroeg te
zaaien, later zijn ook gele, witte of
gestreepte bietjes leuk

Sla

1 rij van 2 m

Zaai elk 4 weken, er zijn leuke kleurrijke
mengsels te koop. Oogst eerst als snijsla,
maar plant ook een deel verder uit elkaar
voor kropsla

Kijk bij denieuwetuin.be voor een
geweldig assortiment sla en vele
slamengsels

Snijbiet

1 rij van 3 m

Zaai 2 keer: in maart en in juli voor
overwinteren

Regenboogsnijbiet is leuk maar de
groene “Doorlevende spinazie” is
beter winterhard

Stamslabonen

2 rijen van 3 m

Zaai meerdere malen vanaf begin mei tot
begin juli

Leuk is b.v. de driekleurenmix van
denieuwetuin.be

Tomaten

8 planten

Uitplanten na half mei, indien mogelijk
beschermen tegen langdurige regen

Voor rassen zie mijn artikel:
http://wroeten.nl/moestuin/tomat
en-phytophtora/

Tuinbonen

2 rijen van 3m
lang

Zaai de zaden in de rij ongeveer 22 cm uit
elkaar

“Aquadulce” is een smakelijk vroeg
ras, de lage “Sutton Dwarf” hoeft
geen steun

Wortels

1 rij van 3 m

Zaai meerdere malen vanaf maart tot
begin juli, bescherm evt. met gaas tegen
wortelvlieg

Ronde “Parijse” voor een extra
vroege oogst, stompe “Oxheart”
voor moeilijke gronden

Vroege soorten voor koel klimaat:
“Diamond”, “Early Black Egg”,
“Morden Midget”

“Eerste vroege” voor een vroege
oogst, of “Serpette Guilloteau” iets
later
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