Tweede stappenplan
De tuin is opgestart en de vroege zaden zijn in de grond om te groeien.
Half-eind-April, voortrekken van de koolrabi's, knolselderij, pompoen, courgettes, kropsla, enz.
(De planten die we half mei buiten willen uitplanten.)
Eventueel tussen de rijen wieden.
Inzaaien van de groenterijen.
Mei
Half mei tweede compost toevoer, eventueel met toevoeging van paardenmest.
Half mei, de meeste kruiden zaaien en/of opkweken in verband met warmere temperatuur.
Eind mei oogstronde.
Wanneer de spinazie groot is en de groenterijen hindert, trekken we de spinazie voorzichtig uit en
leggen deze ter plekke neer.
Uitdunnen van de wortels en pastinaken, let op 6 tot 7 cm tussenruimte, wanneer je te dik hebt
gezaaid, de kiemplantjes voorzichtig uittrekken tot de gewenste afstand.
Eind mei tot half juni tot zelfs half jullie oogsten van de peulen en de kapucijners.
Juni
De meeste groenterijen zijn nu ingezaaid, noteer je bevindingen.
Opm. Pluksla; het is het beste om de pluksla rijen met tussenposen van een aantal weken in te
zaaien.

Derde stappenplan
In de maanden mei en juni begint de tuin flink te groeien.
Het zaaisel maakt eerst wortels aan en krijgt daardoor zijn groeikracht.
De wortelvorming is erg belangrijk.
Teveel compost is dan niet zo goed, de kleine plantjes gaan dan te snel groeien.
Nu in juli kun je de tweede eventueel derde composttoevoer geven, we beginnen in de eerste
vruchtperiode te komen en dan hebben de gewassen extra voeding nodig.
Met name kolen, pompoenen, courgettes, tomaten hebben extra voeding nodig, bonen en peulen,
wortels, pastinaken, bieten willen geen verse mest maar wel oude compost en hout as,
gesteentemeel en kalk.
Alle bloemzaden en kruiden kunnen in de volle grond.
Opm. (ook hier niet teveel compost geven)
In deze periode zullen ook de onkruiden flink gaan groeien; goed bijhouden en de grond
bedekken.
De grond kan bedekt worden met stro en grasmaaisel, daarop leg je het gewiede materiaal.
Opm. als je op een warme dag wiedt droogt het onkruid snel uit en zal niet weer aanslaan.
Let op in je zaaiplan op eventuele zomerteelten en herfstteelten, zoals prei, rammenas,
knolselderij, spruitkool, boerenkool.
Je kunt ze voorzaaien, verspenen (overplanten in kleine potjes) en uitplanten.
In deze periode kun je last krijgen van slakken, de beste remedie is om ze weg te halen.
Met de hand zoeken, wat houtas strooien, het gewas onkruid vrijhouden en mulchen met stro.
Houd de grond vochtig in de zaaiperiode.

Vierde stappenplan
We zijn in de nazomer en herfst gekomen.
Zomerwortels, uien, bieten, pompoenen, courgettes enz, kunnen nu geoogst worden. Late bonen
kun je oogsten en het loof laten liggen, dit is een goede bodembedekker.
Als je een zacht najaar hebt kun je lang door oogsten tot zelfs in de winter toe.
Pastinaken kun je lang in de grond laten net als schorseneren en wortels.
Opm. De winters zijn momenteel minder koud, met een goede bodembedekker hoeven we niet zo
bang te zijn voor strenge vorst in de grond.
We gaan langzamerhand denken aan de winterperiode.
Om de tuin winterklaar te maken zaaien we de kale stukken in met winterrogge. Bedekken de
overblijvende kruiden met stro.
Op de stukken waar nog een wisselteelt kan komen, zaaien we veldsla, postelein enz.
Andijvie kan doorgroeien en de winterprei kan door de winter heen geoogst worden.
Aardbeien
De uitlopers van de aardbeien kan je verwijderen of overplanten op een ander veld. De
moederplant kun je tot drie jaar op hetzelfde veld verbouwen. Zorg voor een goede bedekking en
geef voor de winter nog een composttoevoer. Je kan voor de winter de aardbeien schoonmaken of
na de winter als het veld maar weer is opgeschoond in het voorjaar, zodat de planten weer goed
kunnen groeien.
Tijdsplanning
Op deze tuin is het in het najaar al behoorlijk vochtig, wacht niet te lang met het oogsten van je
kruiden en de voorbereidingen van je wintertuin.
Winterrogge kan tot half oktober ingezaaid worden, andere zaaisels tot eind september.
In het kort een overzicht van je handelingen door het jaar heen.
Een tuin onderhouden is een meegroeien en meebewegen met het weer en jaar.
Het meest belangrijke van een tuin is dat je de ogen open houd en blijft kijken.
Succes

