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Sperziebonen is een dankbare teelt. Echt iets voor
beginnende moestuiniers. Geef de planten een
zonnige plek, een beetje liefde en aandacht en ze
zullen je belonen met een overvloedige oogst.
 



Farm &
Camping Lazy

www.minicamping.eu

Sperziebonen, zowel de gele, paarse als groene, kunnen
ingedeeld worden in twee groepen: de lage bonen (ook
wel struikbonen en stamslabonen genoemd) en de
klimbonen (ook wel stokbonen genoemd). Gele en
groene sperziebonen heb je dus in lage struik- én
klimvorm. Maar hele lange bonen zoals snijbonen,
vallen altijd in de stokbonen groep. Eigenlijk logisch,
want ze hebben wat meer ruimte nodig. De keuze van
soortenn in beide groepen die gezaaid kunnen worden,
is enorm. Zo zijn er naaldboontjes (Haricots verts),
Chinese boontjes, boterbonen en snijbonen. 
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Sperziebonen houden van warmte, ze kunnen echt niet
tegen nachtvorst. Wacht dus met het zaaien tot
minimaal halverwege mei, zodat de kans op nachtvorst
nihil is. Als je wil dat ze sneller kiemen, laat de bonen dan
een nachtje in lauw water weken. Maak zaaigeultjes en
leg de zaden erin met een tussenruimte van ca. 10 cm.
Dek de geultjes af met ongeveer 3 cm grond en geef
voldoende water. Bij de lage stamslabonen houd je een
rijafstand aan van 45 cm. Bij stokslabonen moet je 75 cm
ruimte tussen de rijen aanhouden. Je kan ook kiezen om
in een plantgat 4 bonen bij elkaar te zaaien. Houdt bij
stamslabonen dan een zaaiafstand van 45x45 cm aan en
bij stokslabonen een plantafstand van 75x75 cm.
Klimbonen moeten een steuntje hebben. Een
wigwamvorm van 4 bamboestokken die bovenaan bij
elkaar zijn gebonden is het eenvoudigst.
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Zaai de boontjes op een zonnige plaats in je moestuin,
ze komen uit warme oorden. De planten groeien het
best in losse, niet te natte grond rijk aan organisch
materiaal zoals goed verteerde compost (maar geen
verse mest).
Bij warmer, droog weer geef je ongeveer om de dag
water: bonen doen het niet goed als de grond te
vochtig wordt. Verder is het belangrijk dat je de
teeltbedden zoveel mogelijk onkruidvrij houdt.
De meeste plaaginsecten kan je er met een straal water
afspoelen of met de hand verwijderen. 
In de 'loze' ruimte tussen de stokken bij stokbonen kan
je sla en andere bladgroenten telen.
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Alle snijbonen, sperziebonen en pronkbonen pluk je jong
en mals. In de zomer moet je zeker 2 keer per week
plukken. Bovendien zorgt regelmatig plukken voor een
langere en rijkere bloei = oogst (omdat de planten niet
de kans krijgen om zaden te maken en dus nieuwe
bloemen zullen proberen te maken). Je eet geoogste
bonen het liefst dezelfde dag maar je kunt ze ook een
paar dagen op een koele plaats bewaren. Als je een paar
bonen aan het eind van het teeltseizoen dik, rijp en
droog laat worden kan je heta zaad oogsten voor
volgend jaar.
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