
  

  

  

  
  

GOUDSBLOEM   

  

bewerking  zaaien  planten  poten  

  
X  

  

    

  

maart  april  mei  juni  juli  aug  sept  okt  tijd van het jaar 

om te beginnen    
    X  

            

  

wat heb ik nodig?  harkje  geulbalk  goudsbloem- 

zaden  
schrepel  handen  

  

     
  

wat moet ik doen?  1  Hark een strook van 15 cm breed zo vlak mogelijk.  

  2  Maak met de geulbalk een geul van 60 cm lang in de geharkte strook.  

  3  De diepte van de geul mag maar 0,5 cm (een halve cm) diep zijn.  

  4  Strooi in de gemaakte geul de zaden van de goudsbloem. 

Leg de zaden om de vijf cm op een rijtje.  

  5  Schuif nu met de schrepel voorzichtig aarde over de zaden, maar zorg 

ervoor dat de zaden niet van plaats veranderen.   

  6  Schrijf de naam van het gewas op een houtje.  

Steek het houtje naast het pad op de plek waar je de zaden gezaaid hebt.  

  7  Druk de aarde met je handen stevig aan.  

  8  Noteer het ook op je teeltplan in je tuinboekje.  

  9  Klaar en afwachten maar!  

  

  

  

  

 

naam gewas  GOUDSBLOEM  



  

  

naam gewas  GOUDSBLOEMEN           

  

        
 
          

bloeitijd    maart  april  mei   juni  juli  aug  sept    

na 10 weken          X  X  X  X    

  

hoe verzorg ik de 

goudsbloemplant?  

1  Na 10 dagen zie je de eerste blaadjes van de goudsbloem boven de 

grond uitkomen.  

  2  Je hoeft nog niets te doen aan de plantjes.  

  3  Na twee weken moet je voorzichtig wieden tussen de goudsbloemen.  

  4  Geef  bij droog weer regelmatig water.   

  5  Wied voorzichtig en regelmatig het onkruid.  

  6   Knip de goudsbloemen af als ze groot genoeg zijn. Knip 

de stengel zo dicht mogelijk bij de grond af.  

  7  Als je de bloemen niet afknipt maar laat uitbloeien, krijg je zaad dat 

je weer kunt uitzaaien.   

  

  
    

 uitgebloeide goudsbloem         

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 WORTELS  

  

  

bewerking  zaaien  planten  poten  

  
X  

  
  

  

  

maart  april  mei  juni  juli  aug  sept  okt  tijd van het jaar 

om te beginnen    
  X  

          

  

wat heb ik nodig  
harkje  geulbalk  wortelzaad  radijszaad  schrepel  handen  

  

      
  

wat moet ik doen?  1  Hark het hele plantbed tussen de rijtjes geplante uien zo vlak mogelijk.  

  2  Maak met een geulbalk een geul van 60 cm in de geharkte strook.  

  3  De diepte van de geul mag maar 0,5 cm (een halve cm) diep zijn.  

  4  Strooi het wortelzaad uit het zaaidoosje heel precies in de geul.  

  5  Druk aan begin en eind van de geul een wortelzaadje iets dieper.   

  6  Steek een houtje naast het pad op de plek waar je de zaden gezaaid hebt 

Schrijf de naam van het gewas op een houtje.  

  7  Schuif nu met de schrepel voorzichtig aarde over de zaden, maar 

zorg ervoor dat de zaden niet van plaats veranderen.  

  8  Druk de aarde met je handen stevig aan.  

  9  Noteer het ook op je teeltplan in je tuinboekje.  

  10  Klaar en afwachten maar!  

  

  

 

 

  

naam gewas  WORTELS  



  

naam gewas      
WORTELS  

   

  

  

 

                

oogsttijd    maart  april  mei  juni  juli  aug  sept  okt  

na 13/14 weken               X    

  

  

hoe verzorg ik de 

wortels?  

1  Na 7 dagen zie je de kiemplantjes opkomen van de radijs: tussen 

deze twee plantjes zullen straks de worteltjes opkomen.  

  2  Niet wieden, de worteltjes moeten nog opkomen.  

  3  Na 20 dagen pas zie je de eerste blaadjes van de worteltjes boven de 

grond.  

  4  Geef  bij droog weer regelmatig water.   

  5  Na 4 weken mag je voorzichtig wieden, vraag hulp aan de 

medewerker.  

  6   Na 6 weken zijn de twee radijsjes rijp, je kunt ze voorzichtig uit de 

grond trekken.  

  7  Als de worteltjes wat dikker worden, moet je gaan uitdunnen. Door de 

extra ruimte die er nu ontstaat , kunnen de wortels groter worden.  

  8  Na 10/12 weken kun je de wortels oogsten: pak de stengel zo dicht 

mogelijk bij de wortel beet. Trek de wortel recht omhoog.  

Oogst niet meer wortels dan je nodig hebt.  

  9  Spoel de aarde eraf en je kunt de wortels zo opeten.   

  

   

        

   

     radijs al ontkiemd  

   

  

  

     wortels uitdunnen  

 


