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DE GROENTEIUIN

tVrVu.a.VX

Znri mei llndÉf, niel rrat rnnnC,rn
onder die titet stonden . de Íebruar b jdrage at de vie. pljle.s

van de kunsl vén het zaalen vermetd: de bodem, de lomge-
v igsltemperaluur, de vochi gheid{s9.aadl en n el te vergeten,

de zaèidieptè ei -aÍstand.

Waa. íebnrari noq tot za:ivoorz chl gheid noopie, b edt mèa.l
meer pe.spèctieve.. 2owet bi.nen ats buiten en zeker b j een

B nnenshuis z.aiei wé in bakies, perspotjes oÍ pl!g!enkays
mel ne!trate zaai( en steklgrond.

Biíiènhu soíitr èèn veMa.mde seÍe zaa en kan aLloorbepaàlde sod àí
H er reeds verspeeide pLaniles

Verspenen oÍ rep keren is het ve.ptanten v.n krèmt ngèn met

hun eerste echte btaadjesln aparte potjes metrijkere potgrond.

Ze behoeven mee..!imte om oplimëat aan te sterken.

Buiten zijn zënd, leem. klei en alle bouwtège. daa.t!ssén wat

ze zJn. We k!nnenze melte.tijd humusvolte. maken met o.ga-

nisch mater aat en bij de gewasopkweek bemesten. Potgrond

bevat basisvoeding voor zowat zes tot acht weken.

ZelÍeer bodem Eà men slel11} n?
Het 4 4-2 principe bestaat !it vler deten tu nqrond viér deteó

compost en twee deten gróf ol rjnzëid, Kle iqèr àardè verwacht

De kiemtemperatuur rs niet eendeíT!inbonen ziió gee. struik
oÍ staakbonei. De eie kunnen straks vanëí Íebrué.i de votte

grond in de ande.e mogen de me maafd niel zien. Aubergines

courgetles, komkomme.s, paprika's, pomFoenen en toÍnaten

zjn koukteumen en zaa en we voor bjideate kamertempera

Rechtslreeks n dè tu n vertàngei ze een Ibodémltemperatou.
van zeke.20'C Wàt in de seffe k emten opgroeit, stagnèert b j

minder dan 12"C, ais het zaaigoed dèn at nietzitverkteur g is.

Tip: raàdpteeg en voLg de richtlijnen op etk,aadzàkje, van eLkè

teettsteekkaart en in etke moesluinptannen

lloud Ce leuwijes in hèÍrdenl
Geen kiem nq en qroè zonder wète. 'Te' s nooit goed en dus

ook niet q!a vochtiqhè d.Tè droog buitei en erverschijnt n ets.

Te veel reqen en de bolwtaag staai ioe. Zaèien n geuttjes vot

waler bevo.dert de kiem .g i dore omstènd gheden.

Een dichtgesLagen bodem ls zo siet mogetilk aan openschoÍÍe-

ten en meteen beluchten tóè. Mèa. ook binnen s het oppassen

9por"ze1 -el',r11-e n "o(l nààr /à 1"e1o"1o"5 e n " 'e'r e.

GeeÍ n een zaaibakje qeènwater met een gieterom uitspoeting

nèar de ene of anderè kant le vermilde.. Gebru k een Ftanten-

Jonqe zàsitinqen kanlè hàl bèsiwalèr9evei mer eei planrenspuit

Vèrievet n9 verdèeti het wate. getjkmat ger maar vereist dan

weer vert!chting. Een goede tuchic rcutate voorkomt immers

Het is duidetijk dat om het evën' niet màlcht met zaaien. ook

de zaaidiepte en -aÍstandèn speten een rcL Voo. dè ondertinqe

aístandèn tussen en in de rijen gètden bij zowat etke teelt ah-

'àIsranden z'ln àlhaikolrk van dè zaàdg.oolle en
qroe hóoqte van de belràÍlèndesooí

We verwiizen daarbii iaar de temperatuurtip van daér.ét Q!ë

zaaidiepte: hoe diepe.we2aa en, hoe tangerwezutte. moete.
wachten op kopjes bóvèn het oppervtàk. Grootzédi9e bonen en

eMten moqen dieper dè sroid n dan bjvoorbeetd rad jsies en

sta, nameL ik twee tot drie cent meter Fiiiè zaédies harken welonqe pàpri[à[ emptanr es houden vàn kàmedempeÍàruur
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Succes hand in hand met eenvoud
En dan denkenwe atsnetaan teettenvoorbeginne.s. Aanteetten
die zowéar enketnood hebber aan qenoeq ruimte en votdoende
water Aan aadappeten, courgettes, erv\ten, pornpoenen en sta.

Maar zijn daiwet simpele teelten? Mët de aardëppelpLaag die tot
diep in de zomèr om dè hoek toert? lUet een stakkentegerdat zich

direci op decourgette en pompoenptanten stort?

Erriji echier weldeqetjk eenvoudige teetten, zetÍs atin maart.
Radijs en spina?ie bjvoorbeetd. Ze zijn eenvoudig ln de zin van

,aalen. llatenl qro€iën en vtot oogsten, dus deaat voor onge-

een hatve iol één centimeter dièp de bouwtaag ln. Veet lzaai) We ondersche den rondzadige lzomerleetil van s.herp2adiqe

lvoor- en najaarsteettl rassen. Aan de hoekjes van scherpzaad

lNovica, PaLca Fl,Revete Ft en yrroílall kunnen we ons lettertijk

Rondzéad ÍLagos Fl, Rendo F1, Rica F1, Sano. Fl en Vikingl

hepÍ. de e;gen.clap m,rd"r qrel . 7èad 'e s(l',eleÍ
yrcílex van hei type Wihteneuzen is dan weet in stàat om te
overw nteren op hetvetd. Hoewetwe nu kiezenvoo.lentespina-
ziesoorten, ptaètsen we graag de teettsteekkaèrt voor het hete

Mo€itijkÍerl gaat ook
Caruflex F1 en Cape ham Fl: wóeg. Express, Hilnar en Murdoc
Fí: tente en zome. spilrre F?: zomer en heÍsi. (alóosj rood.

KtinkthetvooruaandeétsCh neés in de oren?

Sameigevat: het zijn altemaat ràssèn met hun ieeltsei2oen oÍ

specif eke kteur van sp tskoallgrassjca oleracea var capitata for
àtba <rb!. Cohnà). Fel qrore-e rrdàq.q dà1 de spr.èae v..
dàariet? WetUchi wel. Het is aan de teeilsteekkaart om ons
over de streep te trekken.
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Te Laàt gepluktè sp oazie is bijnà
waardetooe. Je kan de btadercn er

Í

Spinazle lspinacÈ oie.aceal

- bij voorkeurdiEct in de
vottegónd mel, aÍhanketitk
vandetemperatu!r, kieming
binnei 2 à 3 wekei enoosst

- voed2ame 2andLeemgro.d
met goede wal€rhuishouding
op een zonnige sta.dptaars
in lente èn heristèn in hatÍ

-vruchiwisseti.g: lid van de
amaranténf am lie /,4màra,-
lràceàéJ èn dls nietvoor ol

' sf etsrce ende, scherpzadise
soorlen voorvroege en lële

- traqerwassende,.ondza-
d ge en meteen minderrap
doorschietènde variëteiten in

- gutzige vooÈ of nàteett op
een p€rceetvoo. bLadg.oen-

- in goede omstsndigheden
niet zo ziektegeloetig, ook at
dankzij resisie.te F1 -hybri-

- februarilot ap.itvoor tente-
mei tot hall jutivoorzomer-,
mediojulitothediosep
tembervoorherfst- en hatÍ
august!s tol seplembervoor
{overlw nteí nsslteett,

- eventueetvanaf d€cember in
potles oider Íkóud) glàs om

- pt!kspinà2ie: d€ minstens 6
cm grote btèderen mer don

sntspinëz er tot lwee keer
zo'n3cm bNen het ha van

terplekke op 20 x 5 à 10 cm
voorvotwaa.dige ooqsl met
eventueetn e€desnede.

- zove6 mosetijk conslmeEn,
- na stoven ètdan niet gètuer

z€eld in poriies invrlezen.

Spitskoot ÍArassra Dier6.eó yór càpitàta Íor Alba subu conical
Eenjars.

- vooÉaaien onder Íkoudl

verspenen npotlsÍoid),

verplaatsen in plantput met
extra teelaa.de en katk en

' bii voorke!r eaardeÈ
qond, maarook tichterc
bodem mils voldoende
humus Íen dus compost

- vruchtwi$eting: behoon iot de
kruisbtoemenfémitie /Ara$È

veet bètégers: kóotviièg ,èn koot
galmug, kootwitje en kootuit,
maar ook lkooU-wittevtiesen,
stakken en ëardvlooien met
nsectè.9ààs of vtiesdoèk àts

bestrijdingsmust knoivoet met
sewaswi$eting en s!pplemen-
taiG katkqift ter voorkominq,

- aanaarden tegen onkruid en

- extra Mtergeven en mulchen

zaa en vanaÍÍebrLar tot
begln maèrtvoorvróè9e
dan wet in àpr t-mel voor

replkeren na een maand,

zomer- tol hatl julivoor

- een tweelatweke. nadar de
bladèren n et meeropenkrutlen
en de ktup z ch vaster slu t,

- voorjaa6- en heristoogí voor
het barstenvan de lstuitikoot,
ook tossë bladercn voorsala-
des, btanch€Íen oÍ roerbakken,

op 50 x40 è 50 cm tussen en
in d€ rÍen, want beperkter
vang4asoÍwang dàn de

- enkete dagen ln dekoèLkast,
- eveniueet langerop eei koeLe,

wctvrije plekzoals de kefder
legèn uitdmging en schimmeis,

- enketeweken n de open tucht
door herptanien ingekuitd en
met strc e@er bij vriesweer



= Heb je zin in een rotstuin?
n iilden van opwarming van de éarde Uikl hèt sleeds moeiUi_

ker om le getiefde tulnpl.nten door een hete en droge zomer

0is zo.genkindje, het gazon genaamd, z ët er sieeds vaker !ii
als een doré steppe. Misschien is hei ioch eens titd voor wat

anders. ieis wèt minde.wèter en zorq nodig héeÍi, wèërie dus

mlnder naar moet omkilken. N! heeft edere tu i zo.9 en .an
dacht nodig, ook één rolsluin.

Een rotstu n is GEEN opgestèpetd hoopje stenen metwat Plant
jes ert!ssen, rnaa. s een kop e van eei stukje hoossebergte ln

je elgen tuln. De planien roepen herinnerlngen opvànvakantles

n de bergen en atpenweiden vot met btoemen.

ln de bergeo g.oeien de ptènten tusseo sPLeten ei oP richets.

0p oÍtussen stenen. stenen die soms katkhotrdend oÍ kaLkarm

2ijn. f4aèrvooratop een gedraineerde plek.

Veel vàn deze ptanten hebben zitverqriiskleurige ptantendeten

om zich te bèschermen tegen koude en fette zon.

Afhanketilk van de omgeving, de beschlkbare ru mte n le tuin

en ie b!dqèl is hei zeker moselijk een mool stukje natuu.le
..ëèrèn. Wie de .uimie heeÍt. kan een mooie beek met water

AÍhanketjk vaf de beschikbare ru mle kan een pién opgemaakt

worden bel.èlÍende de l!iste Locatie, de hoogie, de keuze van

stenen, in de zón, hatÍschaduw of gehelè schaduw en rond de

NétuurLjk speelt ook je budget een betangrjke rot. Soms kan

men zeer voordetg aan mate.iaat ge.aken. Sienen wordèn

soms gratls aangeboden oÍ tegen een kLeine vergoed ng. ZeLÍ

heeÍiondergelekendeeènmooiePa ijftàsstonesenmaanrots
steen voor een habbekrats kunnen bem€chtigen bj emënduit
de st.aat die zijn vljver vèrwjded had.

Net èts een huis hëeft ook de rotstuln een goede Íunde.ing no

dig, zekeratsje de hoogte n wllol een stàpetmuurwiL maken

De ptek wo.dt geheeL ontdéan van aLle ónk.!id en wo.tels en

daà.na afgedekt met een Ílinke taag sche.p zènd om de stenen

Op hetscherpe zand komt eei dra négetaag die bestéai uil groi

zand, gr nd ei steenstaq. Drainàge is zeer bet.ngriik voor rots-

ptanten. Ze hebben een hekel aèn natte voeten, vaak oorzaak

voor bevriezing en rotting n de w nter Lichtlnvalls ook een be_

tangrijk puni bijde keuze vanlè ptanten.

ZonaanbiddèB houden van een heerLijk zonnelle, s.haduw_

ptanten hebben 9enoeg aan de ochtendzon. De meeste ptanten

groeler in iedere goede tu ng.ond èn zln niel kieskeurig wèt

Pulsàrilla uulgaris Rubra, het Íoodbtoeiè^d wiLdèmanskru d nz LveÍ

Vaèk z jn de stengets en bt.deren bezet met kle ne haartjes ei
groeiènze nrozettendlchttegendegrcnd.Veetvandeptaiter
, jn ktein en groeien zeer qoed ln een beperkie ruimte, Ínet ats

voordeet dat heet wat ervan aanqeplani kunnen wodei.

VelpÈnlèn gtueien zetfs op het dakvàn hèt konjnènhok

Somm 9e ptanten houdèn echier absol!ut niet van katk èn èn_

dersom zijn e. pt.nten die niet in zure grond gmeien.

De kèuze àan rotsptanlen is grooi. Tlincent è biedEn de heest
makkeLijke soorten vaak in 9rctè aEntattën aan, zoats Sedum,

Sempedivum, Campanuta en Geranium.

F"1 goed bep.a1.,19sp àn ,. b"lan9,,ta voo' l'e'qlàge1 /én je

tui..Wét pastbijetk3àren wat oveMoekert nlet meteen heige-

heLe planienbed? Een goede voorbereidlng ls dus op zjn Ptaéts.Í

E
Een béeklè net wate. brcnat teven o je t\ih.
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Sornmige UeÍhebbe.s wiLten graag ptènten houden uir hun ge,
Uefdevakéntiestreek. Andere zín weerverst ngerd ëan een be,
paàtde groep planlen uir een of ander tand oÍgebiëd. 0nderqe-
iekende is een tieÍhebbe.van wiLde cyctamen.
Nei ats in de vaste ptantenborder proberen wë in de roistrjin
voortdurend bLoemen të hebhen. Koop dusje pLónten her gehete
laardoor, dan zieje ze meteen in btoeien btoeit niet attès tn één
bepëëtde periode van het jàai

We(ke ptenten zijn geschikt om mee te beginnen?
Attereèrst zljn er dë zogenaamde vetptanten mer soorten ars
Seduh en SenpeNivum. Beide soorten houden van een droge
en zoinige standPlaats.

Sedums
Sedum is famllieva. de Crassutaceae en wordt in de votksmond
ook wet vetk.uid genoemd. Muurpeper /sedum a.rc/, ook wer
eeuwig leven gënoemd, is een geetbLoeiendë soort die atsnet
gmte oppervLaktén kan bedekken, nei ats Sedum alóum twit
vetkruidl- Sedum spurum vormr mooie zoden, is ntet agressief
en heeÍt mooie cuttivars, zoats 'Erdbtut, purperteppich en

Sempervivums lcrassuta.eae/ zijn njei kieskeuriq wat bo
dem belreft ei groelen zelís in zeerarme qrond.
0e rneest bëkende is huistook, Sempervlir/m tectorum. Hèt
groeit zeLÍs op daken en werd soms als btiksemafteidëréange
ptant. Attè soorten vor.men fraaie rozetren in de kLeuren 9men,
rood en b.uin. De bloeisirueert zich in de zomen De rozetten
sterven rneestataÍ, maarde lege plekken wo.den aLsnetaange
vutd met ktelne, uit de bladoksetontspruireodejonqe ptantjes.

Door de vorming van deze jonge exemptaren ,Ín de pranten
zeergoed le vermeerderën. Een mooie soort is het spinnenweb-
huistook. t àrachnoideum.

Hij groeit met zitverkteurige rozëtten en btoeii mei roze btoe-
men. Deze btoemen staën op hoge steten en vormér een krans.
Er bestaan veLe cuttivars en de soorren zijn erg in trek bij lieÍ-
hebbers vènwege het uitgebreide kteurenscéta.

Anjers
Anjers ÍOlaDthus/ zjn onmisbare ptèntër voo. de rotstuin. Ze
hebben een voorkeurvoor lichte grond Ínet soms wai gestèenie
eriussen. a deliordes lsteenanjerl btoeit met roze ioi karmijn-

De meeste soorten vo.men dichte2oden, die zich tanszaam over
de oppervlakte uitbreiden. Ze zijn goed te stekken door middet
vande2e uittopers. Een kieskèurigeresoori is de aalptnus.ste_
nige grond isvereist, zoalsde naàm ookatdoetverrnoeden. Het

is een tangzame groeiër met groen btad €r kleine, dteproze,lot

De Dianthus grutianopolitan (rs is een rijke btoeier met klèine.
rore btoemetjes en gekarretdë broembtëderen in de maanden

Het grasachtigè bLad is grijs,groen van kteur en wordt onge-
veer 5 cm hoog. Deze anjer ruikt hee.Ujk en irekt dèaróm veet
insecten aèn. Aniersoorien ?ijn goed te combineren mei CaD_

Campenuta
De klokjesbtoemen lcamparutaceael vorm en eën srore farnir e,

maarziin n ei attemaa I gèschikt voor de rotstuin. E.zitten Ítin-
ke woekeraars tussen, die zich mer hun ondergrcndse wortets
ged.àgen ats onkruid. Bekende soorten zijn C. carparaa en e
portenschLagiana- Oeze laa\sre groëit eis forser dan dè andere
en is zeer geschikt om op rnuren re laten 9roëien.

e carpalra bloeit zowet met btauwe ats mel witte btoemen.
Cuttivars z,jn'Karpaienkrone, mët porseLeinbtérwë btoemen,
'White Stèr mèt wiite btoemen ën Kobaltgtocke mèt donker-

Gehtianen
Geniianen ,ijn zeer getieÍde ptantei, rnaauijn niet at|]jd ge-
makketilk. E. riin katkhaters èn kàtktiëfhebbers. 6. a.a!{ts is
een vrljsemakkelilke soort. Hijvormt een pol mei dicht bijde
qrond groeiènde rozetten. De fraaie, bLauwe bLoemen sraan op
l0 cm hoge stengels. Hij houdt van een zonnigë standptaals.
Een andere stengetloze gentiaan is de 6. ctusri. Dit is een katk-
minnende soort, de nëém veMijsi naar de botanicus Carotus
Clusius.

;

Dianthus gtatianapolíanls ne\ ziln qeumnde btoemen is van hàrte wél[óm

Fraë è hLoèhën bovèà rczerrènvot ma + mowluu"r

fÈ'."{ruEEE
G"1r drc..Ls'i\"rer rerC,ctdr.r.lodLr s.b\p. pe.opol-"qdcrÍ


