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nog toevoegen: zaaien planten oogsten per week

schermbloemigen vak 1 = 5 m2 x 13 = 65

wortelen diverse soorten 1 m2 & nateelt

pastinaak 1 m2

bleekselderij 1 m2

knolvenkel 1 m2

knolselderij 1 m2

peterselie randjes

Vlinderbloemigen (bonen etc.) vak 2 = 5 m2 x 13 - geen extra mest, geheel onder net of vogelverschrikker

naaldboon nautica stoel 2 m2

borlotti stokkievitsboon 0,5 m2 tipi

stoksnijboon 'wonder van venetie'

rijspeulen grijze roodbloeiende 1 m2

sojaboon green shell 1 m2

afrikaantjes (tegen aaltjes) een paar op de kop vh bed

Kruisbloemigen (kool) vak 3 = 5 m2 x 13 - geheel onder netten

rucola (voor- en nateelt)

radijs (voorteelt)

Paksoi 13x 12 planten

Palmkool 18x 6 planten

Basilicum (geurverdrijver)

Look 5m2 x 13 vak 4 prei veel mest, ui niet

pijpajuin 1 m2 x 13

gele ui sturon 1 m2 x 13

rode ui 1 m2 x 13

zomerprei 1m2 x 13

herfstprei 1 m2 x 13

knoflook reeds geplant in nov 2020

Ganzevoet vak 5 = 5 m2x 13 - veel mest, extra kali voor de biet

spinazie butterflay (vroeg 2m2) & winterreus (nateelt1-3m2)

Rode biet bolivar 1m2

chogia 1m2

warmoes (snijbiet) five colours 1m2

nateelt nieuw zeelandse spinazie 1-4 m2 (ijskruidfamilie)

Komkommerfamilie vak 6 = 5m2 x 13 veel water/vochtige grond, kali

courgette groen 2 planten x 13

courgette white lebanese 2 planten x 13

veldkomkommer 1-2 planten

aardappel vak 7 = 5 m2 x 13; planten in twee rijen & aanaarden, extra bestellen voor emmerexperiment

Violetta (paars) 8 poters x 13

Gourmandine 8 poters x 13

Apache 8 poters x 13

Roseval 8 poters x 13

Mayan Twilight - in de emmer

Composiet vak 8 5 m2 x 13 en nateelt in alle gaten - tevens witlof langs het hek - extra mest niet nodig

Mesclun voor- en nateelt 2m2

Andijvie (herfst) 1 krat = 1m2

Puntarella Brindissi (Nateelt) 1 m2

Gekroonde ganzebloem, zakje 2,5 = 10m2

Radicchio 145/13=11= 1m2

rode sla eikenblad 1krat = 1 m2

groene sla lollo bionda 1 krat = 1 m2

botersla 2 krat = 2 m2

witlof 'Zoom F1 hybride' (langs hek)

Vak X andere familie; eigen keus, eigen inkoop of onderstaande

heel vak suikermais golden bantam

eetbare bloemen (o.i. kers)

Koriander (zaad eigen oogst 2020)

Kleine kasjes 6 x 3,60 m (alles 1 opschuiven tov 2020)

basilicum krat jongerius (deel gaat op koolbedden)

struikomaat 12 planten

meloen Charentais 4 - 6 planten

peper/snackpaprika 6 planten van elk

aubergine (struik) 10 planten

puntpaprika 10 planten

Punt: Grote kas 6 m doorsnee = bed van ca 15 meter ca & Kruidenpunt -

Reeds uit 2020: thijm, citroenthijm, rozemarijn, oregano, bieslook, dragon, lavas, munt, salie, laurier

tomaten divers; 20 planten

komkommers 3 planten

zoete aardappel (niet besteld)

Dille

Daslook uiterste punt (schaduw)

Koriander (zaad eigen oogst 2020)

bonenkruid

Pompoenbedden ca 30 m2 (5-6-7-6-5 m bedden)

flespompoen 7 m2/ 7 planten

pompoen sweet sugar 12 m2/12 stuks

Pompoen Jack O Lantern 10 m2/10 stuks

Pompoen goene Haikido

Buitenrand

her en der een bloemetje (goudsbloemen eigen voorraad)

witlof 80 meter lang

Werkterras/aardbeien in stro - Michel plantgoed

Aardbei 12 x 8 plantjes

Bonen aan pergola? (boontje van Michel, in 2022 andere klimplant)

Groenbemester (va aug tot begin okt) - opmaken zakken van 2020 en bestellen jap. Haver

Jap. Haver (augustus)

Phacelia (eind september)

Klaver op vlinderbloemigenvak

Mosterd op koolvak


