Wisselteelt

Bemestingsbehoefte
Planten-families

Veel bemesting

Matige bemesting

Weinig bemesting

Komposieten

BLADGEWASSEN
WORTELGEWASSEN witlof,
Sla, andijvie, groenlof, schorseneer
kardoen

Valeriaan

Veldsla

Postelein

Winterpostelein

Ijskruid

Nieuw-Zeelandse
spinazie, ijskruid

Ganzevoet

Spinazie, tuinmelde,
snijbiet

Look

prei

Ajuin, sjalot, knoflook

Schermbloemen

Selderij, peterselie,
kervel

Kruisbloemen

Tuinkers
KOOLGEWASSEN,
Sluitkool, boerenkool,
Chinese kool, bloemkool,
broccoli

Grassen

VRUCHTGEWASSEN
suikermaïs

Komkommer

Pompoen, courgette,
augurk, komkommer,
meloen

Nachtschade

Tomaat. Aubergine,
paprika, peper

Rode biet

Spruitkool, koolraap,
raap, koolrabi,
raapstelen

Wortel, pastinaak,
knolvenkel

Radijs, rammenas, rucola

AARDAPPELEN
Rozen
Vlinderbloemen
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AARDBEI
PEULVRUCHTEN
Erwt, boon, sojaboon,
tuinboon

Wisselteelt
Dit betekent dat een gewas elk jaar op een ander bedje staat, het schuift steeds door. Om:
 Belagers te verwarren (zoals preivlieg, phytophtera)
 Bemesting te benutten (de groentes met matige en kleine bemestingsbehoefte komen na die
met grote bemestingsbehoefte)
 Bodemstructuur af te wisselen (wortelgewassen maken de bodem goed los)
 Onkruidbestrijding (met name bij de aardappels heb je daarna weinig onkruid)
Denk ook aan:
Welke groentes wil je eigenlijk zetten, wat vind je lekker
Bladgewassen kun je in combinatie- en voor-nateelt extra zetten met 2-3 jaar wissel
Tomaten hebben beschutting nodig (kas, plastic dakje) op enkele uitzondering na
Kool en aardappelen hebben echt teeltwisseling nodig van 5 jaar (kool liever nog 7)
Voor- en nateelt (voor optimale benutting van de grond)
de hoofdteelt krijgt volledig de aangeraden bemesting
de voorteelt heeft meestal weinig nodig en krijgt geen extra bemesting
de nateelt krijgt wanneer deze na een hoofdteelt komt, de halve aangeraden bemesting
de nateelt krijgt wanneer deze na een voorteelt komt, de volledig aangeraden bemesting, omdat
deze dan langer op het land staat
Hoofdteelten
zonder voor-of
nateelt

winterwortel
zaaiui
witlof
knolselder
pastinaak
schorseneer
rode biet
late aardappel

Hoofdteelt

zomerprei
ijsbergsla
vroege bloemkool
vroege wortel
plantui
vroege aardappel
erwt
tuinboon

Met bijvoorbeeld
als nateelt

Hoofdteelt

Met bijvoorbeeld
als voorteelt

winterprei
kropsla
veldsla
andijvie
groenlof
spinazie
winterpostelein
bleekselder
boerenkool
koolraap
knolvenkel

bleekselder
groene selder
rode, witte kool
spruit/bloemkool
broccoli
pompoen
tomaat
suikermaïs
courgette
komkommer
boon

kropsla
snijsla
spinazie
snijbiet
tuinkers
kervel
radijs
koolrabi
spitskool
raapstelen
rode biet

Verschillende teelten
De bodem in de moestuin wordt intensief gebruikt, daarom is het belangrijk zorgvuldig om te gaan
met teeltwisseling. Voor een optimale opbrengst zet je voor- en nateelten.
Om een betere smaak, gezondere groei of minder ziekte en ongedierte te krijgen, pas je
combinatieteelt toe.
Maar het uitgangspunt zijn de hoofdteelten in de wisselteelt.
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