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Als je aardappels wilt telen zorg er dan voor dat je
een mooie losse en vruchtbare grond hebt. Het
beste begin je met pootgoed van de zaadhandel
maar één uitgelopen aardappel uit de keuken
poten kan ook. Eigen piepers smaken zálig!
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Selecteer bij je zaadhandel het liefst een ras met hoge
resistentie tegen de schimmelziekte phythophtora
(aardappelziekte). Er zijn vroege, midden en late
aardappels. Vroege aardappels kan je oogsten na +/-
90-100 dgn, late na tot 150 of meer. Hoe later de
aardappel, hoe langer je ‘m kunt bewaren.  Koop je
poters in maart als je haast hebt zoals ik. Kies mooie
en gave poters zonder zwarte spikkels en niet
zacht. Grote poters geven veel knollen, kleine poters
geven grotere knollen. Vanaf begin maart kun je je
pootaardappelen laten voorkiemen. Mijn vroege
soorten plaats ik met de ogen naar boven in
eierkartonnen op een koele plaats met veel licht. Zo
hebben ze een aardige voorsprong als ze de grond
ingaan. 

DE POOTAARDAPPELEN
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Aardappelen houden van een losse en vruchtbare
grond. Begin met de grond goed luchtig te maken, dat
kun je met een woelvork doen of door te spitten. Een
woelvork zal iets minder inspanningen vergen en je
bodemleven minder verstoren. Voordat ik de
aardappels de grond instop, gaat er in onze moestuin in
het vroege voorjaar of in het najaar ervoor mest door de
grond heen. Aardappels lusten wel wat. Wees matig met
stikstofrijke kippenmest, dit geeft veel loof en weinig
aardappels. As van je houtkachel bevat veel Kalium en
dit is ook goed voor de knollen. Ik teel aardappels op
'ruggen'. Dit zijn rijtjes die steeds tijdens het wieden iets
hoger maakt door grond naar de aardappels toe te
harken. Het heeft als voordeel dat de grond sneller
opwarmt dan op vlakke grond en zorgt het voor meer
ondergrondse uitlopers. 

GROND KLAARMAKEN



In april en als er mooie, korte en stevige uitlopers aan
je aardappels zitten dan het is het tijd om te poten.
Maak in rijen gaten van 10 cm diep (zware grond 5
cm diep) en leg daar voorzichtig zonder de
uitlopertjes te beschadigen een pootaardappel in.
Gooi het gat dicht met aarde, maar druk dit niet aan.
Wanneer over een paar weken de eerste plantjes
boven de grond komen, aard ze dan aan. Dat
betekent dat je de net bovengekomen plantjes weer
verstopt onder een nieuw heuveltje aarde, om zo de
groei te bevorderen. De afstand in de rij is bij vroege
aardappelen 30 cm en tussen de rijen 60 cm. Bij
latere soorten laat je 35 cm ruimte in de rij en 70 cm
tussen de rijen.
Bij dreigende nachtvorst: afdekken met plastic of stro,
de aardappel plant kan niet tegen vorst!
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HET POTEN



Aardappelen staan niet graag met hun voeten in het
water, maar ze zullen nooit uitgroeien tot ‘knoeperds’
zonder een regelmatige drinkbeurt. Bij heet
zomerweer kom je één keer per week met de gieter
langs. Heb je zandgrond dan mag het iets vaker, met
kleigrond iets minder vaak. Giet water altijd rondom de
plant en zorg dat het blad niet (te) nat wordt. Droog
blad geeft minder schimmels. Als Colorado kevers (zie
foto) jouw gewas gevonden hebben dan is er maar één
effectieve biologische bestrijdingsmethode: één voor
een de kevers, oranje eitjes en larven met de hand
verwijderen. Bij vroege teelt ben je meestal de
schimmels en kevers te snel af. Tegen de tijd dat zij
echt actief worden heb jij de oogst al binnen.
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DE VERZORGING



Met een beetje geluk zouden de planten van
middelvroege en latere variëteiten vanaf augustus-
september moeten beginnen af te sterven. Als het loof
afsterft zijn de aardappels klaar om te rooien. Vroege
soorten kan je al beetje bij beetje in juni en juli oogsten
om direct op te eten. Je oogst het beste met een riek of
spitvork. Houd voldoende afstand van de plant zodat je
de aardappels niet beschadigt en wip dan de plant
omhoog. Voel goed of je geen aardappels in de grond
laat zitten. Als je de aardappelen wilt bewaren, mag je er
de aarde aan laten.  Het is wel belangrijk om
de aardappelen droog te bewaren. Het ideale ogenblik
om te oogsten is tijdens een periode van droogte.

Farm &
Camping Lazy

www.minicamping.eu

HET OOGSTEN
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