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Wiss*lteelt staat *ok
wel bekend cnder de
na ríren vruchtwissei i ng of
gewa sr*tatie. Wisselteelt is

een onderdeel van tutnieren
waarbij je de verschil lende
grcepen nrcestu i n pla nten

- en k*le vaste groente-
en vruchtgewa5seil
uitgezonderd pÊr seizoe n

verschuift. Per seizoen plant
ofzaai je op een bed st*eds
een a nder type gewas.
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n de praktijk komt het erop neer dat

ie één type gewas niet jaar in jaar

uit op hetzelfde bedje verbouwt. De

kerngedachte daarbij is dat je de bodem
ten behoeve van die beplanting gezond
en in conditie houdt.

Efficiënt en duurzaam
bodemgebruik
Elk type plant behoeft een specifiek
voedingspakket en onttrek die tijdens
haar groei aan de bodem. Als je elk jaar

maar weer hetzelfde gewas op dezelfde
plek teelt, ontstaat een tekort aan voor
dat gewas specifieke voedselelementen
en stagneert de groei, kortom de plant
blijft miezerig en je krijgt een beperk-

te opbrengst. Door wisselteelt kan de

balans tussen wat die ene soort plant
behoeft en het voedselaanbod in de

bodem worden hersteld.

Duurzame
gewasbeschermingsmaatregel
Elk jaar op hetzelfde stuk dezelfde soort
plant verbouwen geeft schadelijke orga-

nismen de kans om zich explosief te ver-

menigv'uldigen. Dat heeft in de volgende

Wisselteelt in NooterhoJ Zwolle: op de uoorgrond een uak samengesteldbloemigen (groenlof

en sla) daarachter een uak kruisbloemigen (diuerse kolen), (Foto's: Cecile Kuipers)
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seizoenen op dezelfde plantensoort een

oplopende negatieve invloed (accumu-

latie). Bij onvoldoende afi,visseling krijg
je ziekten en plagen in de bodem. Voor
die plantensoort schadelijke organis-

men overwinteren in de bodem en vin-
den telkens weer hun waardplant (plant
die gastheer is voor parasieten). In diens

wortels en andere plantendelen kun-
nen ze hun cyclus weer doorlopen, Een

voorbeeld vormen de poppen van de

wortelvlieg (Psila rosae) die de winter
overleven in de grond in restantjes van
de wortels van schembloemigen als pas-

tinaak, knolselderie en knolvenkel.
Wisselteelt stuit die explosieve groei van
bodemziektes en plagen passend bij een

bepaald t!?e gewas.

Ook scheiden plantenwortels remstof-
fen af die na verloop van seizoenen hun
eigen groei of die van een gewas van het
zelfde type bloldceren. Heb je spinazie

op bedje X gezaaid en het volgende sei-

zoen weer, danziï die remstof daar nog

in de grond en blokkeert het opnieuw
ontkiemen en uitgroeien van de spina-
zie.

Hoe werkt dat dan bijwisselteelt? Als je

hetzelfde soort gewas niet weer op het-

zelfde stuk grond verbouwt, raken de

schadelijke organismen in de bodem
hun gastheer kwijt en sterven ze uit of
treedt op zijn minst een sterke reduc-
tie op. Deze teelt past in de duurzame
landbouwwaarbij we het gebruikvan
chemische bestrij dingsmiddelen willen
vermijden.

Wederzijds nut
Wisselteelt biedt de tuinder ook de

mogelijkheid om de bijdrage van het
ene gewas ten nutte te maken van het
daarop volgende. Neem nou de vlinder-
bloemigen. Die halen tijdens hun groei

stikstof uit de lucht en slaan die op in de

bodem. Nachtschaden zoals aardappe-

len die veel stikstofbehoeven, kunnen
daar hun voordeel mee doen als we ze

daarna op die grond planten.
Een ander voorbeeld van wisselteelt in
de vorm van teeltopeenvolging: Aard-
appelen laten door de diepe beworteling
een mooie bodemstructuur achter. Ook
zijn door de aardappel - die vrij lang op

een stuk grond staat - het onkruid en de

zaden van onkruid sterk verminderd.
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Nachtschade-

achtigen:
zoals tomaten,

aardappelen,
p&príka, aubergine.

Komkommer-
achtigen:
zoals pompoen,

pattisson, courgette,
komkotnmer en

augurk.

Amarantenfamilie:
zoals rode biet,

spinazie, snijbiet.

Kruisbloemigen:
zoals allerlei kolen,
maar ookpaksoi,
broccoli, raapstelen,
rammenas, radijs,
meiknol, koolraap.

Minderbloemigen:
zoals erwten en

peulen, kapucijners
enbonen.

Lookachtigen:
zoals prei, knoflook,
ui, sjalot, bieslook.
(Foto: Pixabay)

Samengesteld-

bloemigen:
zoals andijuie, sla,
witlof.

Schermbloemigen:
zoals wortel,
pastinaak en

knolselderij.
(Foto: Pixabay)

Die wijkomende grond leent zich weer
goed voor onkruidgevoelige gewassen
zoals uien en witlof. Ook bladgroenten,
wortel- en knolgewassen (zoals kool- en
meiraap) passen prima op bedden waar
de aardappelen vanaf komen.

Praktische ken nis over wisselteelt
Welke kennis heb je nodig om op een
professionele manier aan wisselteelt te
kunnen doen?

In eerste instantie moet je weten welke
gewassen familie van elkaar zijn: die
moet je dus niet na elkaar op dezelfde
plek planten . Zie links de indeling naar
familie.

Let op: enkele gewassen zijn niet aan
elkaar verwant, maar verbouw deze
toch liever niet na elkaar op hetzelf-
de bed, omdat ze d,oor dezelfde plagen
worden belaagd:
Witlof niet na kolen, andijvie, spinazie,
sla, knolselderie en erwten.
Wortelen niet na aardappelen (vanwege
wortelrot en de aaltjes),
Bonen niet na knolselderie of witlof
(vanwege schimmels).

Tijdspanne en terugkeer
Is het toereikend om elk jaar van bedje
te wisselen? Nee. Per soort gewas is er
een verschil in tijd die nodig is voor-
dat je weer op hetzelfde bed terug kunt
voor herbeplanting. Bij aardappelen bij-
voorbeeld kun je het beste weer terug
naar het oude bed na op zijn minst 3
jaar. Sommige gewassen (zoals pom-
poenen) kun je best nog een keer op
dezelfde plek planten mits je vooraf ste-
vig bemest.
Er zijn ook gewassen die buiten de wis-
selteelt vallen. Aardbeien kunnen drie
jaar op dezelfde plek blijven, bramen en
bessen zelfs 10 jaar.

Teeltplan
Om aan wisselteelt te kunnen doen,
moet je dus wel goed onthouden wat
je vorige seizoenen waar hebt geplant
om zodoende herbeplanten van dezelf-
de soort op hetzelfde areaal te vermij-
den. Het handigst is om jaarlijks in de
winter een plattegrond van je tuin te

maken en vast te leggen wat je op elk
bed hebt verbouwd. Je nummert de bed-
den en tekent in je schema aan welke
jaar het betreft. Dan ''ll je het schema
voor het komende jaar in uitgaande
van de principes van de wisselteelt. Met
zo'n systeem weet je welke planten waar
moeten en heb je zicht op de tijdsinter-
val.

Hieronder volgen twee voorbeelden
van 6-jarige trajecten wisselteelt, maar
je kunt uiteraard aan de hand van de
hiernaast aangegeven indeling ook een
eigen teeltschema ontwerpen. tt
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