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Hieronder een kort verslag van het bezoek van DHr Jozef Van Troy, in het kader van 

onze afsluitende workshop 2016: Evaluatie van het voorbije jaar: bespreking tuin-

/teeltproblemen. 

DHr Jozef van Troy is oud leerkracht landbouwschool, is betrokken bij het MAP 

(MestActiePlan) van de overheid, en begeleid professionele landbouwers in het 

correct beheren van hun percelen. U zal in dit verslag dan ook merken dat niet alle 

opmerkingen van onze lesgever helemaal stroken met ons ecologisch-gedachtengoed. 

Hij beloofd ons wel een opmerkelijk betere en grotere opbrengst. 

 

Het overgrote deel van onze problemen komt voort uit onze bodem, die wij helemaal 

nket goed beheren, blijkbaar. 

 

De grond: 
Onze grond is zandgrond en kurkdroog ! 

 

 Bemesten 
Wat: Bemesten doen we hier best met stalmest van koeien, niet van paarden ! 

Paardenmest doet de bodem meer uitdrogen dan koemest. 

Wanneer: In het najaar, zodat je met overschieten van de mest (dun laagje grond over 

gooien), winterbedden kan aanleggen (greppels graven) 

Hoeveel: 1, maximaal 2 kruiwagens per perceel ! Wij overbemesten dus, en dat komt 

de plantengroei NIET te goede. 

 

Half de maanden mei-juni-juli-augustus bemest je nog eens bij, bij voorkeur met 

uitgebalanceerde chemische meststoffen (blauwe/roze korrel). Hiervan doe je 10 gr, 

oftewel 1 afgestreken eetlepel in een volle gieter, en zo gebruik je 3 gieters per 

perceel. Nadien nog eens overgieten met gewoon water. 

 

 Water geven 
Wat: Putwater (best eens laten onderzoeken op samenstelling) 

Wanneer: ’s Ochtends ! ’s Avonds blijft de plant langer nat, en is de kans op ziekten 

en schimmels veel groter. 

Hoeveel: 2/3 keer per week, een flinke regenbui nabootsen, oftewel 2/3 keer per week 

40 emmers water per perceel ! Dus niet alle dagen een beetje, de plant moet 

gedwongen worden te werken en een stevig wortelgestel te ontwikkelen. 

 

Hoe controleer je of de grond vochtig genoeg is: schup 15cm diep, neem wat grond in 

de hand en nijp tot een worst, doe je hand open, de worst mag niet uit elkaar vallen. 

 



 Compost geven 
Eigenlijk niet nodig, als bovenstaande goed wordt opgevolgd. 

 

Om compostvat beter te laten werken, gooi er enkele scheppen van de geleverde 

stalmest bij. 

 

 

 

Buiten deze uiteenzetting waren er nog wat vragen over bepaalde problemen van 

afgelopen jaar, oa de prei die het zo slecht deed. 

In eerste instantie, doen wat hiervoor beschreven werd. 

In tweede instantie, wachten wij te lang, van de eerste roestvlekjes die we zien op de 

prei moeten we ingrijpen: blad afknippen en verwijderen. Indien echt nodig, de 

planten behandelen. 

 

 

 
 

 

Achteraf kregen we van vele aanwezigen de complimenten dat we een goede lesgever 

hadden gevonden, die klaar, duidelijk en eenvoudig ons veel dingen heeft bijgebracht. 

 

Nu nog in de prakrijk omzetten! 


