
Tu inwerkzaa mhede n

De recht evenredig met hetaantat uren dagticht aÍnemeidé

,aai- en ptantmogetijkheden benutten: btad- oÍ snijsetder t15

x 15 cml, kervet lbreedwe.pig of in riien op 20 cm], keuken-

rapen l2s x 15 cml, peierselle tls x 3 cml radijzen 110 x 3

cml, suikerij tverptanten op 30 x 30 cm), veldsta 115 x 3 crlrl

wlnierspinazie 120 x 5 cmlen zurinq l25 x 15 crnl.

Op vrijgëkomen percelen groenbemesterc inzetien om een

humusnjke bodem te bekornen in Íunctie van een verbeterde

water- en tuchthuishoudinq.

Terug onder gLas oÍ ëen ptastic koepeL werken met het oog

op vers gÍoen zoats sta, snlibiei, spina2ie en wlnterpostetein-

Betervoorkomen dan genezen, niet enketziekies ats schlm

mets in de serre, de tomatenpta.q in de opentLcht, roest

op prei en rot blj tolsoo.ten, maàr ook diertike betagers àts

wilte vliegen, ritnaatden, emetten, aardnrpsen' duizend_ en

Geei je gazon wai nàjaarsgazonmegt.

Verpta nt vàste piantën en siergrassen nu de qrond nog warm

Vertlcuteerjë gazon, indien niet gebeurd in hetvoorjaa'

Ptant voorjaarsbtoembotLen.

Hàal orchideeën en kame.ptanten die buiten staan terug

Pas de voèdins vën je vjveruissen ëan

Taaiwinterharde éénjarigen n votle grond

Zaaieen nieuw gazon of teq garonrolten.

Ptantstruiken en bomen d e in containerzijn gekweeki

Neem stekken van pelargonium, sëlvi3 en andere, nd en je

warm kan overwinteren

Pl.nten van do0rdragendè oi dagneutrate aardbe en.

Laatste Ínaand om okkernoten en steenfruitbomen (abr'

koos, kers, kriek, pruirn, perz klte snoelen

ControLeer appetbomen op aantastin! van vruchtboomkàn_

ke. en verwijder de aantastinsen.

Controtee. de druivent.ossen op aantést ng van sch mmeLs

Het aspergetoof qroen houden tot ongeveer l0 novemher om

de ptanten toete Laten meer rese ruesioffen op te doen.

Oogsien en nog eens oogstèn van andiivie, {staaklbonen'

courgeties rcde beten, keukenrapen, dlverse koLen lloorop

savooi , rod€ en Chinesel, pompoenen, lzomerlprei, setder,

het heLe sb-asso rtirnent, laperiti€fltomaten worieten, .

Conserue.en onde. de vorÍn van invr ezen, steriLiseren, dm-

!en ofqewoon bewaien. BewaawoorbeeLden: tomaien droos

en donke. taten nanlpeni aardappeLen tuchtg, qevrijwèad

van vrieskou {5 "Cl en donker lketder} opslaëni Lrlen even-

eens vorstvrll, in open kisiles of opqebonden op een goed

qeventiteerde ptaëts ii bewar ng houden.

Vanaf nu regetmauq witto{olf Íorceren door om de twee we-

kèn wortets in le iaÍeten.

Zo veet moqetiik tuinrestmateriaat composteren.

Bere d je /marylis voor, lndien i€ bloe wit voor kerst.

Scheur oLide potten van vastè ptaniën en gra§sen.

Geef te winieEroene hagen een laatste snoeibeurt, n'lien

n et qebeurd n auqustls.

Let op voo.schimmets ln de kas en buiten bijwa.m en voch'

t9ween
Leg een netopjevijverom btadercn e.in teverml]den.

veMijder een deetvan de zturstofplanten ln devijver,lndlen

Be7óak een tuinbeurs ats corona hettoeLaat.

Gen el van ètLe moole herfstkteuren.

Laagst.pelen!€n zadenvan noten en perzik.

0cuterenvan p iffuit, steen,ruit en klwi's.

Ptantptannen voor Íruit? Zaal een groenbemester l-lapEnse

haver, Phacelia)op de teqe perceten.

Plukkenvan hertsiappeLs, herfstperen, herrstf.ambozen, aP

petperen, kiwibessen, taatnjpende pr!lmen en kweepercn.

Kweeperen verwerken tot getei of conÍliuur

VëLÍrult wekelllks opru imen.

Ver/"mete1 vè. è'gevarrel'àzelro.er el o{ke''o_eí

Stekken van sete kornoetje (Cornls masl, lapans€ wijnbes,

taybes kru sbes, kweepee.ei passiebtoem.



ATGEMEEN

r de beschikbaarheid en opnamemogetijkheden van de voe-

d ngselemenien; vaLt de pH onder oÍ boven het traject 5 7,

dan daalt de voedingsopname van voorat sporenetemen-

ten. Eepaatde meststoífei tossen beter of stechter op in

een zuur miteu {zie taterl. De phnt kan ze dus goed oÍlu st
stechl opnemen. Houd de pH hel best attijd tussen 5 & 7,

afhanketjk van de ptaniensoori.

Hoe meten?
.le kunt altijd een qrondmonster ltaten) nemen en taten on

derzoeken ln een erkend tabo of blide Bodemk!ndige Dienst.

14 ssch en besch kt je ptaatsetrjke Tu nhier.Ídeting zetf over

een pH meter oÍ voeren ze ta.rtijks zetf anatyses u t. Vraag

het eens nal Er zijn in de v.khandeten tuincenira ook een-

vo!d ge pakketjes Íret ind calorstreepjes te koop. Deze zijn

m nde. nauwkeurig, maargeven weteen ind caile. Lees der
hatve zeker goed de gebruiksa;nwijzlng. De verschlttende

anaLysemethodes geven n etattiid dezelfde resultaien.

De cijÍe.s in onze vaktiteratuur lProeÍstationsl wo.de n tanss

Hoe een grondmonsternemen?
Neem op je perceet op een 5-tèl ve.spreide ptaatsen een
grcndsiaaL iot ca. 25 cm diep lde bouwoorl Doe dii op een
no.maatvochtige grond. llenq deze 5 g.ondstaten goed door
etkaa.en neem daatuan ongeveereen hatve titer grond.

Doe de anatyse onmiddetlrjk of doe in aÍwachtinq deze grond

in een ptasiiekzak en stu tdle..le mag de grond dusniet taten

ritdrogen. Bewaardeze in een Íriqo of op een donkere pLaais.

Een paa. ru.voo. de anëlyse haalje de grond ull de Ír go.

De zuurtegraad van de bodem (deer1)

Wàt is pH?

pH met kteine p en grcte N.

p staai voor potente lD. Potens, E. poiercy, F. puissancel:

H slaatvoor het posit efgetaden waterstofatoom, hel kat on H'.

De w skundlqe formuLe pH = - Los lH'! ls te conrptex om hier
uiite teqg€n. Kort qezegd betekent dit dat de zuultegraad van

de bodem omqekeerd evenredig is met de concentratie aan

H' onen. Hoe meerH' deettjes indebodemvoo.komen, hoe

tager het cijfer v.n de pH z.l zijn, en hoe zuurde rw grond

duszatzln.

pH-wearden
De pH n onze g.onden kan in extremen vè.iè.en lussen 4

Íu eer zuurl.-Srzeer odls,11. Dple lo" pr-waddei /.' lrel
in alle g.o.den voorgoed ëan te nemen.

HoezandrÍke.uw9.ond hoetase.depH maszrln. Bilzand s
ó loÍ iets minderlgoed, teMijt in kteidit eerde.T {oriets meeri
nrag rijn Atqemeen zt u goed tLrssen 6 en 7.

Dr kta\ftnstaq apde papieÍstookseett een intli.are ran de pH

Soorten pH?

Houd er attjd .ekenins mee om wetke pH het jlist gaat. Er

bestaat een pN-watè.en een pH-KCt.

De eerste Íneet atteen devrile Nlionen de tweede meet ook

de ltosgemaaktel gebonden H'-lonen. De pH-KCt s derhatve

meestatéén eenheid taqe. dan dle van pH-water omdèt e.
dus Ínee.ionen worden gemeten.

Zuurminneide ptanten lbijv Rhododendrc,) vrèqen een ta-
gere pH lmet ca.1,5 minde.) dan kètkminnende ptanien lbiiu
BLxusl.

Betang van de pH?

Dezuu.teq.aad vën de bodem heeft invtoed op
r dewortelactiv teitvan de ptantenrvati de pH onder of boven

het tÉject 4-8, dèn dèalt de wortetactiviteii sterk.
r het microb eetLeven in de grond; d t staal in sterk verband

met de bodemsi.uctuur
r de slruciuurvan de bodem; in zure gronden s het gevaar

het grootst omdat dan de kteinste gronddeeltjes torgan
sche stofl biieen klitten. H erdoor neemt het tuchtgehalte

n de grond serieus af. We spreken van hel 'dichtstaan van

de grond . Geziei kteigrond atbest.at uit íijne partikets is
hler het qevaarhet qrootst.
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tuinieren

/\ARDAPPELCYSTENMLTJÉS - G LOD ERA

De echte oozaak is echie.het nieiioepassen van een co.rec-
te teetiwissetinq van 1 op 4. Aardappeten mogen pas na 4laa.
(het ueÍstzeus 5jaarlteruq op hetzetfde perceet g eteeLd wor
den. De term lnEn 4jaarls ookvoor'hobbymoesiurnle.s' bij

wei verptcht en s het str kie minlmum

De aërdappetcysienaëttjesdr nqen deworiets Ionderq.ondse
o"t"r I b nr "n. Èo"de- r rooret el\e óo?d.er o" g.o4rvdl
reuzencetten oÍ syncylà.

0p de ptaëlsvan het b nneidringen van deaattjes ontstaan er

cysten {boitetjeslop dewortets. ln deze cyslen bevinden zlch

dode vrouwetlke aattjes vot niel bevr!chie eitjes De cystën

beschermen de eitjes en tarven zeer goed tegen u twendige

lnvtoeden zoals drcogte, koude ltol 30 'C), overstromlng.

Het aardappetcystenaattie kreeq zijn naam omdal de eitjes
tot 30 ièar na de taaiste aardappelteelt kunnen overteven in
dp b .,. iér Dè ld ve_ de ./sIeruo-de 

' 
acl e'doo' spe(i

fleke siofÍen, die groe ende aardappetwortets afsche den.

Wèr | èè' q oèa' w"àrdpLàn'en op he_ pe.ceet /oorto^ er. i5

e.. omw tte van d e cysten, stechts een geringe aÍname 120 à

35 % per jéarlvan de poputat e. Bi zware infectie duurt her

dus Tlaar atvorens ie poputat e sterk gedaald is.

Heiëardëppetcystenaattje heeft,zoatsdemeesteaattles,veel
waardptënten AtLe kru sbtoemigen lkolen, .ad js, paksoi. l,

de meeste onkruiden Iqanzenvoelsoortenl, quinoa, wlte en

.ode ktèver ziin waardptanten.

Spjiig genoeg s er, tol vandaag geen groenbenresler die de

poputaiie vën hei aardappetcystenaattte vermlndert.

Het is dus erg belangritk aardappetcystenaatttes te voorko

men Wanneer we 'vatptekken' in ons perceet vèststetten,
gaan we d e zo snet mogetijk op.uimen, met een ruime buÍ-
Ierzone rond de a.ngetaste ptek.

Aa.dappetopstag vèn een vor ge teett gaan we onmiddettijk
veMijderen, wènt deze doei de poputèue sterk toenemen.

Van deze opstëg ls er hetvotgend laarwee. opstag want ook

SEPTEMBER

Na d. oa$t taD stàlat qrden n. rc.teh apgcturntl Hdt nul.hs.l bttlt tn
4t0tdrr t ttqer er za tttq )t z||an? bÉak De aalt)e5wtlen 9èen oaadptant

die knotten btjven meesiat in de grcnd ziiten. Zo kan aardèp-

petopstag de poputatie ved.ievoudigen zonder èardèppeten

Voorat na een 2achte wnier zjn er nog anderc?- kunnen

veet ëchterqebteven restkf oLten u ttopen.

D kwlils zjn deze ook nog dragervan atte.tei 2iekien. Hopen

op vorst om de restknotten te ve.nietigen zou ik niei doen.

0m restaardappeten aan de oppervtakte ie vernieiigen moei

het 24 u aan een stuk 2 "C zjn. oÍ 12 ! ëën een siuk 4'C
Wie kan zich zutke sirenqe vorsi nog herinneren?

ook d€ keuze v.n het aardappetras is heet belangrilk oÍn

het aa.dappetcystenaattie onder controte te houden. Het

.ardèppetras B ntte' s bijvoorbeetd heet gevoelig voo. het

.ërdappeicyslen.attle en kan je poputatie op 1 taar 25 keer

Votgende ràssen zijn ook heel ero vatbàarvoor schèdevèn
het aardàppetcystenaàltje:

Amand re

Gètukkig zijn erook rassen mètèen hogeweersland tesen
hèt aardappèlcystenàattje zoats:

GtoÍh Sot sl



1n eën jong uiengewas teÍdt eën aantasting van het stenge!
aattje tot uiwèi van je ptanten. ln een tater stadium krijg je
mëligè, gebarsten uiendie gaan rotten.
Dë symptomen zijn eerst pleksgewijs vast te sietten, maar
brciden zich in de toop van hetseízoen verderuit.

Aardappeten btijven door een aantasting van het siengetaattje
àchter in groeimet eventueië bladmisvorming€n. Ze krijgen
vedikte btadstèLen en hotte stengels. Tëvens veroorzaakt het
stenqetaattje ingezonken ptekken op de knoLten en dmogmr.
Dezeaantasting gaàt steedsverder in de bewaring.

Stengelaattjes hebben veetgewassen en grcenbemesters ats
waadplant. Er is toi op vandaag geen grcenbemester wàar-
me€ we de stengetaè ttl€s kunnen bestdjden.
S€tder, ui, aàrdappet, schorseneren, witloof, worietrjes en
veLe onkru iden zijn waardptanten voor het stengetaauje_

Doordat dëze aaLtjes zeèr lanq overtevën in de gmnd, zijn per-
ceten zeer moeitijk weër vrij te krrgen na eën besmetting. Op
zwàre grond komen de stengelaattjës zetÍs snetterug na een
vorige iníëctie.

Vanaf50 C komen deeitjës uit en dringen de tarv€n de ptaniin,
waar d€ bevrLrchting ptaatsÍindt. De stengelaatijes hebben 5
tot 7 cycLj perlaar, wàarbí erteLkens 500 eitjesgeproduceerd
worden. Bijeen temperatuurvan l5 oC is er zetfs een nreuwe
generatie orn de l5 à 25 dagen.

We moeten erdan ookattes aan doen om een besmetiing i€
vermijden- Breng geen rëstgrond mn and€re'tuinen' in je
moestuin. Denk maar èan grond van aangekochie aardappe-
ten,worteten, prei, ptantjes ltenrij in gestoomdé porgrondlen
dergetijke. Na de oogst moetje het uiënatuat en ander pLant-
atuaL lprej...lonmiddeuijk opruimen en compostéren. W€ ko-
pen l'et Dest alleei gecënrticeerd zàad er plàntmare"iaataàn.
wantvia de2e weg kunnen ook siengeLaaLtjes injè moestuin

Teker een rurme teettwisserng vàn 1 op 5 toepassel voor ui
en q€en aardapp€ten teten na uioÍsjatot.

ECOLOCISCH tuinieren

Na het uiikomen van de tarven gaan de2e de wortets en de
ondeí!rondsesiengetdeten.antas!€n.Zezuigenaandewor-
telsenvoeden zich met deworteLtoppen. De ptant krijgt hier-
door aÍgestomptè wort€ts, waarop ve€t zijworteLtjes qevormd
worden. Het wortelst€tset gaat er dan ook 'bossig uitzien.

Trichodoiden brcngen het tàbaksratetvirus over, wai op ziin
beurt kringeriqheid en siengèlbont bij aardappeten vëroor-
zaèkt. 0ok van het erwi€nverbruiningsvirus zijn ze drager.

De stengetaattjes houdèn v€n vochtige omstandigheden.
Wanneer er koÍ na het ptanten veeL neersLag v€tt, kan de
schad€ groot zijn. De aattjès kornen dan snet naar boven en
beschadigen de worteG v.njejonge ptantjès.
De meeste onkruiden en groenbemesters zijn waardptantèn
vaot de Trichodoriden, evënals ui, wittoof, prei. wortets en

De meeste Trichodoriden bevinden zich in of net onder de
ieeltlaag, naàrgeLang de vochtigheidsgraad van de bodem.

Er zijn weinig mogetijkhedën om deze aàltjes te onderdrxk-
ken. De teelt van aardappet€n werkt weL een poputariéver-
mindering in de hand- Droogt de qrond sterk uit, dànvèrmin-

Bí droog weer een grondbewerking uitvoeren vemorzaaki
€en stérÍtè bij de Trichodoriden, maar ookIe bodemtéven en
de qoede Myconhr2asch im mel tijden véetschade.
Een corrècie ie€ttwissëling, compost en onkruidbèstrÍding
hetpen ons at€en hëeteind op de qoèdeweg.

Itichadatiden zuigèn àar dè sótÍels èn voèdén zi.h hët dè Nrtéttoryèn nèt
afg$tanptè ||dftets tot sèvals.

ln het voigend artikel reik ikje h€etwat tips aan om.attles

VRIJLEVENDE WORTELMLTJES -
TRICHODORIDEN
De gehete Lëvenscyctus van de lflthodorTde, vour€kt zich in
de grond. lEctoparasitair aattjel. Ze houden zich uitstuitend

STENGELMLTJE. D'TYLENCHUS DIPSÀCI
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