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Wortelen

     Waspeen* * juni t/m december eind februari t/m eind juli t/m november; Boven 5 graden celcius *

     Schijvenpeen * juli t/m februari eind maart t/m midden- juli t/m november; Boven 5 graden celcius *

     Winterpeen * augustus t/m maart midden april t/m begin juni t/m november; Boven 5 graden celcius *

Imperators juli - april eind febr - juli

bospeen (versmarkt) juni - november eind febr - juli

Rettich * oktober t/m december midden juli t/m midden augustus t/m november *

Knolselderij * oktober t/m december begin mei t/m begin juni t/m november *

Wortelpeterselie *

Pastinaak * oktober t/m 1 maart begin mei t/m begin juni t/m november *

Koolraap * oktober t/m december mei t/m juli t/m november *

Schorseneren * december t/m eind april  (winter over) eind maart t/m 1 juni t/m einde oogst *

Prei * 1 juli oktober t/m mei (winter over) planten laatste prei; 1/2 augustus t/m november; Boven 5 graden celcius *

Spinazie voorjaar mei t/m juni 15 februari t/m midden mei

herfst * september t/m oktober-november midden juli t/m eind augustus t/m oktober (einde oogst) *

winter * april-mei (winter over) september- november

t/m november- maart; Boven 5 graden 

celcius *

Bonen

Sperzie bonen Hoofdteelt juli t/m september eind april t/m eind juni eind oktober *

Nateelt * september t/m oktober eind juni t/m eind juli / begin aug t/m einde oogst (eind oktober) * *

Flageolets september t/m oktober tot 15 juli * *

Edamoame / Soja september t/m oktober tot 15 juni * *

Erwten juni t/m begin augustus eind februari t/m begin juni * *

Wintererwten * * *

Kapucijners juni-juli begin april t/m midden mei * *

Tuinbonen juli - augustus begin april t/m midden mei * *

Veldbonen september april *

Winterveldbonen * oktober november *

Kool * tot eind december planten afh per type kool Boven 5 graden celcius *

Rode Kool *

november t/m december afh vd vorst  

1 febuari (winter over) Planten uiterlijk voor 1 juni

Tot ver in november; na echt op gewicht 

door groei in oktober *

Witte kool * november t/m 1 febuari (winter over) Planten uiterlijk voor 1 juni

Tot ver in november; na echt op gewicht 

door groei in oktober *

Broccoli * juli - november Planten

Bloemkool * sept-nov planten



boerenkool (industrie/vers) * eind juni - 1 maart april - juli- tot 7 augustus Boven 5 graden celcius

Ui voorjaar

Bosui * winterteelt; oogst in voorjaar 15-okt Boven 5 graden celcius *

zaai uien mei-aug nov-dec Boven 5 graden celcius

Winterplant ui * mei-juni oktober-november

Aardappel late oogst *

Andere gewassen voor de verse consumptie

Zoete Bataat * midden november

Aardpeer * winter tot de vorst

Bimi * juni-november maart

Winter bloemkool * april - mei aug-december maart 

kalettes * december - februari april

Knoflook * Juni - juli oktober - november

Pompoen * augustus t/m november april Boven 5 graden celcius

Kruiden rucola, bieslook, baby leaf * tot ver in oktober

SNIJBONEN NATUUR    * januari t/m december

NECKAR (SPEKBOON)   * juni t/m oktober

SAVOOIE KOOL *
september t/m februari

Tot ver in november; na echt op gewicht 

door groei in oktober

SPITSKOOL           * april t/m december maart-aug

Tot ver in november; na echt op gewicht 

door groei in oktober

SPRUITKOOL/spruiten * september t/m april april hele seizoen

ROMANESCO           * juni t/m november

Tot ver in november; na echt op gewicht 

door groei in oktober

CHINESE KOOL * mei-december maart-aug tot ver in november,in oktober komt het gewas op gewicht

RADICCHIO ROSSO     * mei t/m december

VELDSLA             * november t/m februari

DAIKON              * juni t/m november

RAMENAS             * september t/m april

PAKSOI              * mei t/m november

SUIKERMAIS          * juli t/m oktober tot eind oktober

COURGETTE GROEN NATUUR * juni t/m oktober tot eind oktober

Andijvie * mei-tot half november planten mrt-aug

Bleekselderij * juni-november planten tot midden november

Frisee * juni-november planten mrt-aug

ijsbergsla * mei-november planten mrt-aug tot eind oktober

(krul)peterselie * mei-november planten mrt-aug

lollo rosso * mei-eind oktober planten mrt-aug

lollo biondo * mei-eind oktober planten mrt-aug

salanova  rood/groen * mei-eind oktober planten mrt-aug

snijselderij * mei-oktober planten tot eind oktober

Aardappel * mei-oktober planten late oogst tot eind oktober

gele biet * mei-november planten late teelt tot eind november

bieten * mei-november planten late teelt tot eind november

Rabarber * mei-november oktober-november Boven 5 graden celcius



Venkel * mei-november Februari-juli Boven 5 graden celcius

Witlof wortels * oktober-november mei-juni Boven 5 graden celcius

bleekselderij * mei-november Februari-juli Boven 5 graden celcius

Maïs oktober-november april mits bemesting op maat *

Meerjarige gewasssen

Asperge

Rabarber

Luzerne

Verschillende kruiden

Aardbei

Kruidenwortelgewassen

Valeriaan * november-maart (na één seizoen) Uitplant, Vj. mei, Nj. okt-nov Tot eerste nachtvorsten *

Angelica * november-januari Zaai, aug.-sept. Tot eerste nachtvorsten *

Pimpinella * november-januari Zaai, maart-april Tot eerste nachtvorsten *

Echinacea * november-januari Zaai, maart-april Tot eerste nachtvorsten *

Maggi * november-januari Zaai, Vj. mrt.-apr., Nj. aug-sept. Tot eerste nachtvorsten *

Knelpunt mbt uitrijperiode vanaf 15 maart

Opmerkingen

Waspeen versmarkt staat tot aan het nieuwe groeiseizoen (onderdekkersteelt in Limburg en zuid- en noord holland)

Veel gewassen groeien boven 5 graden celcius door en blijven dus voedingsstoffen opnemen.

Rustgewas bonen: Erwten en alle soorten bonen (o.a. Sperziebonen, Flageolets en Edamame). Zijn beide geen rooivruchten en binden stikstof uit de lucht. Hebben daardoor niet veel 

stikstof in vorm bemesting nodig en laten bovendien organisch gebonden stikstof na voor de volgende vrucht.

Uitzonderingen uitrijdperiode mest: wortelen, prei, bosuien, spinazie vroege planting/zaai.

Vanggewassen zijn nodig als er een overschot is aan stikstof. Bij een bemesting op maat is dit niet noodzakelijk. Door de bemesting op perceelsniveau af te stemmen op de 

gewasbehoefte kunnen N-overschotten worden beperkt. Bemestingsnormen moet je afstemmen op gewas- en perceelsniveau en niet op bedrijfsniveau zoals nu gebeurt (zie het Belgische model).

Inzaai van vanggewassen heeft alleen zin als het gewas zich voldoende kan ontwikkelen. 

Kool: Voor 1 oktober is kool niet te oogsten. Mist dan het gewenste grote en gewicht

kruiden: zie ook zienswijze VNK

Deze gewaslijst is nog niet volledig!!

Voor meer vragen

G. Hermans

Coordinator TOG

info@stichtingTOG.nl
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