Wegwijsfiche: vruchtgewassen
Februari
In februari is er nog geen werk op het perceel van de vruchtgewassen.

Maart - april
Maak in april het perceel waar de vruchtgewassen op komen zaaiklaar (zie De moestuin > Percelen zaaiklaar maken).
Pompoen
• Vanaf eind april, begin mei kun je binnen pompoenen zaaien in potjes. Gebruik daarvoor gewone tuingrond, want jonge
compost is te voedselrijk voor kiemplantjes. Is je tuingrond erg zwaar (klei), meng de grond dan met zand. Is je tuingrond erg
licht (zand), meng de grond dan met goed verteerde, oude compost.
• Zaai in elk potje één zaadje, 1 à 2 cm diep.
• Plaats de potjes op kamertemperatuur (ongeveer 20° Celsius) in een kamer waar veel licht binnenvalt.
• Zet de voorgezaaide plantjes niet op de grond, maar op een plastic ondergrond. De wortels groeien al snel door en zetten pot
en al vast op de bodem. Als je dan nog wilt uitplanten, heb je gegarandeerd beschadigde wortels.
• Na enkele dagen komen de lichtgroene kiemlobben tevoorschijn.
Courgette
• Vanaf eind april, begin mei kun je binnen courgettes zaaien. Ga op dezelfde manier te werk als bij pompoen.
Maïs
• Maïs kun je binnen zaaien vanaf half april. De werkwijze is hetzelfde als bij pompoen en courgette, alleen moeten de zaadjes
3 tot 4 cm diep worden gezaaid. De grond in de potjes moet bij maïs ook goed vochtig zijn, want je mag bij maïs na het zaaien
niet meer gieten tot het kiemplantje goed te zien is.

Mei - juni
Pompoen
• Als de kiemplantjes twee tot drie echte bladeren hebben, is het tijd om ze buiten uit te planten. Dat gebeurt meestal drie
weken nadat je ze binnen hebt gezaaid. Laat de plantjes enkele dagen afharden voor je ze uitplant.
• Pompoenplantjes kun je buiten uitplanten tot eind juni.
• Bij pas uitgeplante plantjes kunnen slakken voor problemen zorgen. Gebruik een stuk plastic van ongeveer 15 cm hoog (bijv.
een plastic fles waarvan bodem en bovenstuk zijn afgeknipt) om rond de plantjes te zetten ter bescherming.
• Je moet wieden en schoffelen tot de bladeren van de pompoenplant zelf de bodem bedekken. De stengels of ranken van de
pompoenplant verspreiden zich over de grond. Elke plant heeft een oppervlakte van 2 tot 3 m2 nodig.

Courgette
• Plant de kiemplantjes van courgette buiten uit als ze twee tot drie echte bladeren hebben. Eerst enkele dagen afharden is
nodig. Bescherm de jonge plantjes tegen slakken, zoals beschreven bij pompoen.
• Courgette kun je tot begin juli buiten uitplanten.
• Je moet wieden en schoffelen tot de bladeren van de plant zelf de bodem bedekken. Courgette is niet zo’n kruiper als pompoen. Elke plant heeft een oppervlakte van 1 m2 nodig.

Maïs
• Twee tot drie weken nadat je de maïs binnen gezaaid hebt, kun je de plantjes buiten uitplanten. Ze zijn dan ongeveer 10 cm
hoog. Eerst enkele dagen afharden is nodig.
• Plant uit op rijen die 75 cm van elkaar liggen, met telkens 20 cm tussen twee opeenvolgende plantjes.
• Wied de kruidgroei tussen de jonge plantjes met de hand. Schoffelen kan de wortels beschadigen.
• Eind juni kun je een mulchlaag (zie het hoofdstuk ‘Bodemzorg’) aanbrengen. Wieden is dan niet meer nodig.

Juli - augustus
Pak de kruidgroei nog eens flink aan voor je op vakantie vertrekt. Tijdens de zomermaanden kan onkruid snel bloeien en zaad
vormen.
Pompoen
• Alleen als de groei uit de hand loopt en het pompoengewas een andere groente dreigt te overwoekeren mag er worden
gesnoeid.
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• In de bladoksels komen felgele bloemen, eerst enkele mannelijke en na een tiental dagen ook vrouwelijke. De vrouwelijke
bloemen hebben onderaan algauw een klein pompoentje zitten. Dat is het vruchtbeginsel. Per plant groeien enkele vruchtbeginsels uit tot volwaardige pompoenen.
Courgette
• Begin juli kun je al de eerste vruchten oogsten van de plantjes die je in mei buiten hebt uitgeplant. Bij heel mooi weer zijn er
al eind juni courgettes te oogsten. Meestal duurt het 1 tot 2 weken voor er aan een bloem een plukwaardige courgette komt,
maar bij goed weer kan het al na enkele dagen. Je moet dan snel zijn met oogsten, want courgettes zijn het lekkerst als ze jong
geplukt worden. Ze zijn dan niet groter dan 15 tot 20 cm en wegen minder dan een halve kilo. Twintig stuks per plant is geen
uitzondering.
Maïs
• Maïs bloeit in juli - augustus. Als het erg droog is tijdens de bloei moet je water gieten.
• In de bladoksels komen zijstengels. Haal die weg, anders krijg je daar kleine kolven die geen goede korrelzetting hebben.
• Vanaf eind augustus kun je oogsten. Als de draden die uit de kolf hangen bruin en droog zijn, kun je de kolf plukken. Vers is
de kolf het lekkerst.

September - oktober
Pompoen
• De oogst van pompoenen valt in september en oktober. Aan de steel van de pompoen kun je zien of hij rijp is. Is de steel
rimpelig, met groeven of droge barstjes, dan is het tijd om te oogsten.
• Om de pompoen te oogsten mag je hem niet zomaar van de plant trekken. Dan bestaat de kans dat de steel uitscheurt,
waardoor de pompoen sneller gaat rotten. Snijd daarom de steel ongeveer 5 cm boven de pompoen af.
• Haal de pompoenen zeker binnen voor de eerste vorst, ze verdragen geen vrieskou.
• Laat de pompoenen eerst behoorlijk drogen op een goed verluchte plaats. Borstel na een tot drie weken de grondresten van
de vruchten en verhuis ze naar hun definitieve bewaarplaats. Pompoenen kun je het best bewaren bij een temperatuur tussen
8 en 12° Celsius in een vrij droge ruimte. Bewaar je ze in een vochtigere ruimte, smeer ze dan in met plantaardige olie om ze
te beschermen tegen schimmels.
• Pompoenen die bij de oogst nog niet helemaal rijp zijn, rijpen vaak na het plukken nog verder. Ze zijn dan pas op hun lekkerst in januari.
Courgette
• Tot begin oktober kun je van verse courgettes genieten. Jong geplukt smaken ze het best.
• Jonge courgettes kun je op een koele plek enkele dagen bewaren. Volgroeide courgettes kun je veel langer bewaren, dankzij
hun verharde schil. Weken later kun je er nog soep van maken, maar voor andere bereidingen smaken ze niet fijn genoeg.
Maïs
• Vanaf eind augustus kun je maïs oogsten. Je kunt de kolven enkele dagen in de koelkast bewaren.

November - december
Breng een wintermulchlaag aan op het perceel (zie het hoofdstuk ‘Bodemzorg’).

Tuinklussen
Afharden
Plantjes die binnen gezaaid werden, moeten wennen aan de lagere temperaturen buiten. De plantjes moeten dus wat harder
en sterker worden voor je ze buiten uitplant. We noemen dat afharden.
Wanneer afharden?
Afharden kan zodra de plantjes 10 cm groot zijn (of twee tot drie echte bladeren hebben).
Hoe afharden?
• Zet de potjes overdag buiten.
• De plantjes zijn nog niet sterk genoeg om buiten de koude nacht door te brengen. Haal ze daarom ’s avonds weer binnen.
• Herhaal dit enkele dagen.
• Geef de plantjes tijdens het afharden geen water meer.
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Uitplanten
Groenten die binnen gezaaid werden, moeten uitgeplant worden op het perceel van de vruchtgewassen.
Hoe uitplanten?
• Gebruik enkel planten die sterk en gezond zijn. Uitplanten gebeurt bij vruchtgewassen op dezelfde manier als bij koolgewassen (zie Wegwijsfiche: koolgewassen > Tuinklussen). Enkel de afstand waarop je de plantjes van elkaar moet uitplanten
varieert van groente tot groente.
• Bij pompoenen: plaats 1 plant per 2 à 3 m².
• Bij courgettes: plaats 1 plant per m².
• Bij maïs: plant de plantjes uit op rijen die 75 cm van elkaar liggen. Laat tussen twee opeenvolgende plantjes in een rij 20 cm.
Wieden, schoffelen en gieten
Meer uitleg over wieden, schoffelen en gieten vind je bij de wegwijsfiche met algemene tuinklussen.
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