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HOE MAAK jE EEN KUMMTVRTENDETUKE MoESTUIN?
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de siertui., is een succesvoL moestuinlaar

.íhankelijk vai de weersomstandigheden. Zowetie naiie ats te
droge omstand gheden kunnen neÍast ziln voor dè opbrèngst

ll:oogie kàn ptngen verooIzèken
Als de vers gepote èadappeten té kampei krijgen mèt taigd!
r 9e, extreem vochtige perioden, besiaèt de kèns dèt hel pooi
goed
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combinat e van vocht èn wèrmte kan resuttèrèn in èen aandoe
ni^a lan Phytophtora lníestars laàrdappelziektel, waardoor de
qroeivèn de èardappèten fórs zaL afqe.emd worden.

Een dlkkè Laàg

vefteèrde.ompon inwerkèn ortrssei dè

plà èn+rcoèi,

zàL! ldroqinq vertrsqen en bevorded daarbr de 5Íuduurlheiwàkrhrfre

reid vermogenlvaílebódom

de grondwe.kèn vochtrcgulerènde próducten tè vermengen

Een dikke taas compost zal ervoor zo.g€n dat de bodem 'vettiqer' wordt en bijgevotg beter geschikt zèl zijn om water vast
te houd€n. Dè compóst k.n verspreld worden voordël e. met
de woetvork aan de si.g qegaan wordt. De grondbewerking zat

zorgef dat de compost ingewerkt wordt ln de teelttaag.

Doór Laíqdurqe dióoqie worden soorten pLantef, snellèÍaàn9èhsr
hebben ook son Laserèopbreiqsl.

De gevotgèn

ei

Naast compost kunnen ook ve.miculiet, pe.liet oÍ gelbuÍÍere.de wëte.kor.els toegevoegd worden aan de teetttaag;deze producten zjn aLte in staat om waterte b!ÍÍeren.

vèi droogle z jn rctevante.: de ptant krijgt onvoF

doéndè water, drooqt ult en

ste

t ëÍ.

Wie succesvotwil moëstuinieren, moet zich wapenen tegen bèi-

efliciëntewjze iè voorkomen dat de ptantjes in de moestuin uitdrogèn. Anticiperèn is

Het voordeel vao compost ls echte.van vetertei éard. ln eersté

i.slant e maakt het de bodem voedingrllker, ten tweède heeÍt
het de eigenschap wéterte buÍÍeren.

dë ongemàkken. Het is de kunst om op

Maar er ls meer: regenwormen vindèn èen compóstrijke bódÉm
meer dan behéaglilk. 0.der de regerwormen bevinden zich de

zogenéamde'pendetèars zil bewegenzichvertlca.lopei nee.
Vo o r ji e r'.r;.1è n.i

e vierken

Tr.cht votdoende aandacht te besieden èan voorbereidende
grondwerkei

jd om kerende grondbeuit tevoe.en zodatje het bodemteven n ei versioo.t.
Éen goede dieptebewerk n9 zatde capittéire act

v teiten in de bodem bevorde.en. Verm

wè.k

igei

ln pta.ts vën met de spade aan de stèg ie gaan en de boven
taag naaronderen de transporteren, ls het beterom de grondte

b.ekeo'. De grond breken is iets wèt tèndboowers at eèuwen
de taidbouw een eg.

i.ng doen; hiervoor geb.uikt men ln

Een soo.tgeiik resutlaat wordt op kteinere percèlen verkrege.
met een woetvork. Woetvo.ken zijn ergonom sch gecónstrueéd
en laten toe om moeiteloos eén rèspectèbele oppefllëkte n kor
te tjd te 'breken , tè.wilthet minde. belasteid is voo. de ruq.

ger ;r.r, i.c;i,riel,:n
0m tèvermiiden dat ert idenseen

droqe zome.tó ntens moet
bewaterd worden, is hetrààd2aam om tljdens devoorberelden'

tr

Een làaq hàksethoutondeÍ dè bèptant iq zorct
èxlréme droo9tè de bodem vocht q bt'llr.

èÍvoordar

n

lldèn vai

n de bódÉm en màken.ts het ware smatte kanaatties d e e.er
zlds ÈqènwàtÈ.iaàrbeneder karsporteren.Andepjdsdoen
ze dieóst èts capittarrE b!isles d e water oaar boven bre.gen n
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bEtanq.ilk maar het biedt niet de zek€rhe d dat de moestui.
qeduende heet het seDoe. gevrlwèad btjÍt van droógte Er
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ext.a w!ter moeten !e!even worden aan de ptantles

Er is dus nood aën oploss nqen om d

0m verspitting te voorkomen d ent dit zó eiliciènt mogètilk te
t! nstanq op de g.ond teggèn en de kr..n tat.n

gebeuren De

teegtopen is !een goede oploss

AndeE 9roente., zoèts bjvoórbèètd tóhaten vraqen om zoge
naamde dleptebewatering . Het is gÈen !oed idee om tomaten
ptènten aèn de oppe.vtaltè, teqen de slam te beq eten H erdoor
worde. de ptante. t! omdèl hel wate. hen zo dchtbl n de
schoót gebrèchtwórdt, 2utle. dewortels!een moe te mee.doen
óm n de depte oF 2óek te laan naè.waler en zater blgevolg
dàgèlijks hoeten bewàterd woden. wat q!as onmogeuik s

ig

eper ndebodemwalerte

qeven D 1 k.n door bodemloze petftessen ondersteboven n tè
qr.ven naast de tomatenplant en deze ftes 3 keer per week te
vutten D!!rzamer shetqebr! kvangtazen bodemtoze ftessen
Een nog bEte. oploss ng ls om oLlapoilen n le graven. D I zln
wate..ecipiënten, 9emèakt ul poreus ter.acoitem zodèt de

ó /o ièró, o,c ,d dr rppelsqeu is r" "r doo'ldor 0
"Do
tume, sommige hebben een nho!dvanl5titerenzjn nstaat

om l0tomatenplantentevoo.zle.vanwale.
Wète.geven in de moest!in is nog eÍfic é.ie. aLs er iussen de
ptantjes een muLchtaag tigl. Deze taag kan bestaan u i maa sel,
vercnipperde btéderen oÍ compost. Door zo een bodembedekkende téa9 aan te brengenwo.dtverhinded dai de bodem snet

Men kan z€er Ftaatsetlke kanatennetwerkef creëref door
qeuttles te maken .ond de ptanten en deze geuttles mel etkaèr
te verb nden Rekening lroudende met de hetlng van het peÈ
.eet, zat het moqeL lk u iln om vanaÍ één plaaG heet veet planten
teqetjk le voorzien vèn wate. Zo kunnen er geuttles gemèèkt
woden trssen de rilen wo.teLen u e., rode b eten. rèpe., .

oLLo vën Lés Potace6 deThomas is de idea e oplossine
om water bljde plantjeste krijgen Een verticale

n srè.hGéèn

keèr per,1e.r qevuld
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sestaatin 1,51 5Len 10 L.
www. espotacersdethohas.be
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Buxusmot
8e9in feb.uèriwas het een weekle tekke. koud, maar het wèrd
daarna alweersnetl€ wa.m.Wezitten dus met de vréég hoe de
buxusmot hierop heeÍt gereagee.d. Àls het wa.m s gébtevei.
dan isde kansgrootdatde r!psalwakke.is En die vraatscha
de kunnen we missen ats koude pap.
Voor wle no.og zjnlhaar Burrs n èt heeÍt 9e nspecteerd, haast
je naar builen Én kijk oÍ er rupsefschade te merkén s. Nesten
van spinsets en/oÍ wegsevretei btaderen z jn duidetÍke bewj
zen van àantasting. En dèn?

Probeer omwittevan de vogets zoveèlmogetijk Íysisch in re grijpen, dus zonde.chemisch en giftiq sp!t. Door te schèren/snoei-

middelen verbiedl. Welke a.gumente. worden hiervoor 9ehén-

en haatje at een deet vàn dè rupsef weg. Doe de snóeneste.
in een gesioten zék en vèM jde. deze. Je kéi de ptant of haag

event!eeteens méi een hogedrukspu i met harde watersl.aat
doorspu ten. Door metje vingers door de ptànten te .itse., reduceerje wel het aantatrupsen, mèér

d

t is eerder een druppet

Het enige biotogisch produci in de handetvoor pèdicutieren is
een breder insecticide op basis van de actieve stoi spinosad'.
D t middet hetpt tegen eei hele rjvreteide en zuigende insécten doór de cont.ci en maagwerklng. Je kan in de vakhandei
dus vragen iaa. producten op bésis vàn sp nosad en gebru k
hèt prcduct zoèts voo.qesch.even.

Wanneer e. echlervèeltot heelveet.upsei aa.wezig ziln, is de
nood om ln te grilpei het hoogst en zoekei we naër biologische
middeten. De grootste.edding zit in detoepàss nqvaosp!itprod!cten op basisvan aaclllus thurnglensÈ, €ei ideaatmiddetom
rupsen le étten tijde te best.ljden. De rdpsen hoeven maër van
de bespoten blàderen le eten en ze r jn het hoekie om.

Aènbevotei nÍo: www buxusmot.be
ww.landètijkeqitden.be/buxusmot

Groot én spijl g nëdeeL is dat de2e producten voor de pért cu-

hulst/ler fferrtà].

ww.vtinderstichtinq.nt/bux!smot
Nog

lier n Belgiè n èt zljn

toegetaien. 0nbegrjpeljk dat de oveÈ

eei tip

voor wie Auxls wensi te ve.vangen doo. Japanse
Weet dat deze soort n et qoed ged jt op zwa
re, kalk.ijke bodem en zeke. niet op nàtte standplaatsen

heid enerzijds duur:aamhe d promoot. maa. andezijds ve t ge

GENTEïEN OP rE BAI_KoN EN TERRAS
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Vanaf eind aprit bègint een nieuw bioeiseizoen voor de geranium. Dëze vrctijke zomerbloeiér :o rgt tot díep in hèt nàjaar voor
kteuren geur op hèt baLkon oi terras. Ze ziin reer qeschikt om
in potten ën bakken te ptanten.
K

leur en geuÍ

Geran um lbolanische naam: Pelargónirml is een van de popu
ta rste ptanten voor op het batkon oÍ het rerras. Oat komt n ei
atteën door het gevèr ee.de kleurenpatet, ook de verschittende
btóeiwijzen en de hisse. fruitige geur maken de zome.btoë ér
ha€sl onweerstasnba.r.
Behatve witte, ro2e rode en paarse geraniums zijn tegenwoor
di9 ook meerkteurige soorten verkrÍgbaa. Behatve de bekerde

F.anse geran rm lP grandiíoruml zljn er onder meer ook han
gende {Ppellairm)en zogenoèrnde 'staënde' soorten lP 2óratel.

a

Ze zljn atLemaat rijkbtoe end, behatve de geurgeran um. Die
heeÍt eei mooi, Írsg.oen btad ei verspreidt een heertijk par

geurl De vePorging er

Zomercombinèta€s
Voo. wie mèximaal wit genieten vén een btoemrljk balkon of
lenas...:9eran ums zljn deaat. Je kuit uiteràard een potvutten
met ëtfeen witie geraniums, maér zei ook eens verschittendè
soorten en kteuren door of bij etkaar voor een exka zomers ef-

Ge.anium k!i le bovendien uiistekend comblneren met andere
zome.btoeie.s ?oats yerbera, PeÍu a enSalvia.

0m te gen.ten !an een rlke en trngdunge btoe rebjr q.L!kk
qeen 9rcEne v ngeÈ nod 9

0eei .egelmét g wat€r Ats de potgrond ticht vochtiq
aanvóclt, is hel F.rma

e". . D". - ,ee aèró ir oóroà.F. p cr ióÍ o5
trq.oeoor tó.o.et/oip. -.2 .ooy o g(p,.p-d,
voed fgskegets di€ le I de g.ond kunt stoppen. Dàn
róÉj etè tó ó oto,
voFq

HëaL de uitgebtóe de btoemetles steeds we9 De ge
ràn um méakt dan s.et n elwe kfóppef en le 2utt
zi€n dèt ie daí qenlet van e€n rjke btoei ltot d ep tn
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HebtÈee. ktÈin bèLkonietto ol geèf FLe( voór.en grore b.k op
het te.rès? 0a dan verr ..nl tu i èrën Ger:.iums z
l. pr.cht 9
rn potte. ol hànden aén d. muur cf een àt!cda.ktÈ sr.lLfgk.sl tover lÉ zo om 1ór E.n It€u. qc fLar'vDLqerèn ums Max
ha.tge.i!(en op ee. m n nate oFpervtaklEr
Àltobèrden versteten? GeeÍ

zE een tweedc lelen .ts hanqen.le
htoenrbànd èai een muur ot r.hutnn9. Een Laag p.lqrond er .
.n plè.ten naèr L.,r,ar g.en zwarte b.nd? Geèi m dai eèn
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