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Courgette is een dankbare teelt. Echt iets voor
beginnende moestuiniers. Geef de plant een
zonnige plek, voldoende te eten en te drinken en
ze zal je belonen met een overvloedige oogst.
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Ook de teelt van courgettes begint met de keuze van het
juiste zaad. Er zijn verschillende soorten
courgettes met allerlei kleuren en vormen. Als je
courgettes in je tuintje gaat telen, en je hebt geen
hectare's tot je beschikking dan raadt ik aan een ras te
kiezen dat NIET rankend is maar compact groeit.
Courgettes zijn enorm productief. Eén of twee planten
zullen ruim voldoende zijn. Zelf teel ik het liefst vroege
(d.w.z. dat ze relatief kort na het planten vruchten
produceren) rassen met niet te grote vruchten. Ook mijn
favoriete zaadhandel Van der Wal heeft een aardige
keuze uit rassen zoals Alberrello Di Sarzana.
 

HET ZAAD

https://www.zaadhandelvanderwal.nl/nl/shop/groentezaden/group_id,662
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Rond eind april vul je potjes of bakjes (met gaatjes
onderin) met zaaigrond. Dit is een mengsel van zand
en onbemeste grond wat je in een tuinwinkel kan
kopen. Maak de grond nat voor het zaaien. In
elk klein potje stop je 1 zaadje op een diepte van
circa 3 cm. Plaats de potjes op een lichte plek van rond
de 20 graden. De zaden kiemen al binnen enkele dagen.
Zorg er voor dat de plantjes zodra ze meer dan twee
blaadjes hebben wel voldoende licht krijgen maar niet te
hard groeien. Dit doe je door ze in een iets koelere
kamer te zetten maar wel op een lichte plek. Als ze
onvoldoende licht krijgen dan krijg je lange slappe
plantjes. Als de plantjes groter worden kan je ze ook
verpotten; dwz voorzichtig met de hele kluit uit het
eerste potje halen en in een grotere pot met meer aarde
zetten.
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Als je een plantje uit zijn potje haalt om in een grotere
pot of buiten uit te planten, doe dat dan zo voorzichtig
mogelijk. Niet te natte en niet te droge potgrond kan
helpen. Als je de plant een beetje op z'n kop houdt met
je vingers links en rechts van het plantje, en dan
voorzichtig de pot om hoog trekt, gaat het het
makkelijkst.
 



Tot circa half mei, als de kans op nachtvorst geweken is
in Nederland, houd je de plantjes binnenshuis. De
plantjes hebben regelmatig water nodig maar pas op, ze
houden niet van natte voeten. Het is belangrijk dat er
altijd gaatjes onder in de potjes zitten.
Als je de plantjes buiten gaat uitplanten denk er dan aan
dat het grote groeiers en eters (compost/mest) zijn en
van zon houden. Maak met een schep een redelijk groot
gat in de grond, vul dit plantgat met compost en zet het
jonge plantje er in. Zorg er altijd voor dat je de plantjes
héél voorzichtig uit z'n potje haalt, met alle grond en
worteltjes. Vul  het plantgat om de plant met de
uitgeschepte grond. Druk de grond rondom goed aan en
geef water. Zet de planten op minimaal 80 cm afstand
van elkaar, want courgettes hebben veel ruimte nodig!
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OPKWEKEN en UITPLANTEN



De jonge plantjes moeten beschermd worden tegen
onkruid en slakken. Belangrijk is om in droge perioden
water te geven. Dat hoeft niet vaak en mag best veel
zijn. Bijvoorbeeld om de paar dagen 10 liter. Giet water
altijd rondom de plant en zorg dat de plant zelf niet (te)
nat wordt. Af en toe een beetje mest rond de plant
strooien zal een hogere productie geven. Een beetje
hooi/blad op de grond rond de plant verminderd het
uitdrogen van de grond. De courgetteplant gaat twee
soorten bloemen krijgen (zie foto). Vrouwelijke
bloemen met een vruchtbeginsel (rechter foto) en
manlijke bloemen. Als je de bloemen wilt opeten,
gebruik dan de manlijke bloemen (linker foto). 
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DE VERZORGING



De eerste eetbare vruchten zullen circa 60 dagen na het
zaaien te oogsten zijn. Oogst continue de vruchten (en
maak je buren blij), laat ze niet te groot worden want dan
stopt de productie van nieuwe vruchten. Overrijpe
vruchten zijn melig en bevatten zaad. 
Oogst niet je eigen zaad voor volgend jaar, de courgette
kruist makkelijk met andere Cucurbitacea (courgettes,
pompoenen, komkommers, meloenen etc) en kan
bittere en zelfs licht giftige nakomelingen geven.
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HET OOGSTEN
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