TEELTTECHNIEKEN
Het vals zaaibed
Stel je voor, je hebt met veel liefde de bodem voorbereid, de groenten
gezaaid, en na enkele dagen – Eureka! Het is gelukt! Maar groot is de
teleurstelling als je wat van dichter bij gaat kijken. Geen wortel of sla
te bespeuren maar wel veel kiemplantjes van melganzevoet, beuk,…
Daar zit je dan op jouw knieën om de kiemplantjes van onkruid
minutieus één voor één te verwijderen.
De betekenis van de woorden
Gelukkig bestaat er een natuurlijke
met een asterisk vind je in
techniek om dit te voorkomen: het vals onze Woordenschatlijst, rub
riek
«Downloadbaar materiaal zaaibed.
Moestuin voor scholen».

Het vals zaaibed is een techniek die wordt gebruikt om minder «onkruid» te produceren
op jouw perceel. Sommigen vinden de techniek ook nuttig tegen slakken.

Om het vals zaaibed te doen slagen, let je best op volgende voorwaarden
• Je wacht best tot de kiemomstandigheden optimaal zijn: een vochtige en opgewarmde bodem. Let
dus op het weer!
• Wanneer je de kiemplantjes verwijdert, probeer zo weinig mogelijk de bodem te verstoren. Zo niet,
woel je andere onkruidzaden naar het oppervlak, die op hun beurt sneller kiemen dan jouw groentezaden. Indien mogelijk verwijder de kiemplantjes met de hand.
• Zaai meteen nadat je de kiemplantjes van de onkruiden hebt verwijderd.

Het vals zaaibed heeft ook enkele nadelen
• De bodem blijft lange tijd onbedekt: het risico bestaat dus dat
de bodem zal uitdrogen. Soms krijg je dan een harde korst
die moeilijk te bewerken is. Afhankelijk van het weer en jouw
grondsoort is deze techniek toepasbaar of eerder te vermijden.
Gebruik deze techniek bij voorkeur in de vroege lente en niet
tijdens droge periodes.
• Een onbedekte bodem is niet ideaal voor het bodemleven.
• Deze techniek vraagt ook tijd. Dit kan, zeker in het schoolkader,
problemen opleveren bij trage teelten die voor de zomervakantie
worden geoogst.

De techniek van het vals zaaibed
wordt vooral aangeraden bij
«vuile» en langzame teelten
(wortel, witloof, pastinaak,
biet,...).
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Deze techniek wordt vaak toegepast bij teelten met trage groei en/of kieming (bijvoorbeeld: wortel,
witloof, pastinaak, biet,…).
Om een vals zaaibed te maken, bewerk je de bodem zoals je dat ook doet net voordat je gaat zaaien.
Alleen ga je nu niet zaaien. Je wacht enkele weken totdat de onkruidzaden beginnen te kiemen.
Verwijder ze met een schoffel of met de hand alvorens te zaaien.

