Er zit echter één grote adder onder het gras:
bij het uitvoeren van voor- of nateelten wordt
vaak de vruchtwisseling verstoord. Let er dus
goed op dat de belangrijkste gewassen in het
eigen vruchtwisselingsvak blijven. Dit luistert
het nauwst bij de koolgewassen ofwel de kruis-

In tabel 3 is te zien bij welke hoofdteelten een

bloemigen. Daartoe behoren bijvoorbeeld ook

voor- of nateelt mogelijk is en welke groenten

radijsjes, raapsteeltjes en meiknolletjes. Deze

daarvoor in aanmerking komen. Zo kan voor-

teelten lenen zich goed als voorteelt, maar

afgaand aan een teelt van bloemkool waarvoor

mogen nooit op een ander perceel komen dan

de planten in juni of juli de grond in gaan, een

wat voor de koolgewassen is bestemd. Anders

voorteelt van radijsjes of raapsteel plaatsvinden.

gaat het mis met de vruchtwisseling en is een

En direct na de vroege tuinbonen die in juli

knolvoetaantasting vaak het gevolg.

zijn geoogst kunt u op hetzelfde stukje grond
late sperziebonen zaaien. Bij het opstellen van
het uiteindelijke teeltplan kunt u aan de hand
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van de zaai- en planttijden en het oogsttijdstip
zien hoe lang een veldje bezet is en aan de hand
daarvan een voor- of nateelt plannen.■

Teeltplanformulier
GEWAS

OPP. IN M2 ZAAITIJD

PLANTTIJD

OOGSTTIJD

AFSTAND IN CM HOEVEELHEID
ZAAD IN G

M2 ZAAIBED

AANTAL
PLANTEN

RAS

OPBRENGST OPMERKING

6

Meikoningin en
Zwart Duits

3 p.w.

Bladgewassen
Kropsla

2

25 feb – 14 aug 1 apr – 31 aug

1 juni – half okt 30 x 30

8

eind apr

eind okt – nov

50 x 3

16

Berlikummer

40 kg

Radijs

1 m2

1 mrt en 15 mrt

eind apr –
half mei

10 x 2

4

Ronde Rode Witpunt

5 bosjes
per keer

Spruitkool

8

10 mrt

nov-dec

60 x 60

0,3

Roodnerf

12 kg

iedere 2
weken
6 planten

Wortelen
Winterwortel

Koolgewassen

half mei

22

2 x 0,5 m2
zaaien
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