
Maart 2018 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11

1e Week:

Bodembedekking deels verwijderen, grond losmaken, veel  compost 3

Bodembedekking verwijderen, grond los en matig  compost 3

Zeekool aardewerken grote pot of emmer erover om te bleken O.P.

Rode bietjes voorzaaien, Egyptische platronde 

Rode peper voorzaaien thuis binnen 

Aubergine Lange Violette voorzaaien thuis binnen

Snijsla en pluksla 1 rij zaaien terplekke 3

Radijsjes gedeeltelijk zaaien  3

Raapstelen, mizuna, gedeeltelijk zaaien 3

Rucola gedeeltelijk zaaien 3

Tah tsai Chinese rozat raapjes 3

Aardbeien bedekking weghalen en flink composteren 3

Goudsbloemen voorzaaien

 2e Week:

Aspergeklauwen planten op O4 in voor 20 cm diep 40 breed, 3 per meter

Aardappelen Bionica voorkiemen in eierdozen eerst warmtestoot

Bodembedekking verwijderen grond losmaken geen  compost 3

Koriander zaaien combineren met anijs 3

Kamille zaaien mengen met zand 3

Borage zaaien bij aardbeien 3 3

Incarnaatklaver zaaien 3

Prachtkaars zaaien 3

Artisjok voorzaaien

Kardoen voorzaaien

Voorzaaien aardkastanje

Tuinbonen uitplanten  tevens tuinbonen ter plekke zaaien 3

Erwten, peulen en kapucijners uitplanten, rest ter plekke zaaien 3

Zwarte oerparel, zaaien ter plekke, tot 2 m hoog 3

Sugar Snap peul 3



Sjalotten planten wanneer nog niet gebeurd is 35 x 10 3

Pootui planten wanneer nog niet gebeurd is 35 x 10 3

Rabarber planten

Rode melde zaaien 3

Overblijvende spinazie zaaien ter plekke, enkele zaden 3

Warmoes (snijbiet) zaaien ter plekke gedeeltelijk 30 x 30 3

Snijselderij zaaien ter plekke 3

Peterselie zaaien ter plekke gedeeltelijk 3

Kervel ter plekke zaaien bij min. 12 graden 3

Eetbare chrysant voorzaaien

Oca/crosne in de kas oppotten

3e Week:

Bodembedekking verwijderen, grond los maken matig  compost 3

Kaapse kruisbes thuis binnen warm voorzaaien

Knoflook planten 3

Broccoli rode kool savooienkool voorzaaien ?

Witte kool voorzaaien 

Zomerwortelen vroege  zaaien  25 x 0,5 3

Radijsjes zaaien om de twee weken 3

Rode uien dun zaaien 3

Afrikaantjes voorzaaien

Barbarakruid zaaien vroege oogst 3

Japanse andoorn planten 8 diep 2 ex., afst.30 bij vold temp. 3

Vaste planten scheuren en planten

Tomaten voorzaaien thuis binnen

Paprika voorzaaien thuis binnen

Knolselderij voorzaaien
 

4e Week:

Div. soorten kropsla voorzaaien, eerste zaai uitplanten 3

Andijvie voorzaaien 



Spitskool uitplanten 40 x 40 ? 3

Uitplanten Warmoes (snijbiet) 3

Meiraap zaaien ter plekke 25 x 10 3

Wortelpeterselie zaaien  30 x 10 3

Rest bodembedek. afhalen, grond losmaken en goed  composteren 3

Bodembedekking afhalen, grond losmaken en niet  composteren 3

Bodembedekking afhalen grond losmaken en goed  composteren 3


