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Inleiding

Die enigste manier om te verseker dat die groente wat jy eet, geen skadelike stowwe bevat nie, is om
jou eie te kweek! Mense het die laaste klompie jare gewoond begin raak aan die gonswoorde organies,
groen en ekovriendelik. Dus, as jy self gesonde groente wil plant, is dit nodig dat jy 'n kopskuif sal maak
en meer ?groen” begin dink oor tuinmaak.

En dit is glad nie so moeilik nie! Begin by die grond. Kry 'n
passie daarvoor, en die res sal vir homself sorg.

Almal dink altyd dat slegs groot tuine geskik is vir die
plant van groente. Dis nou nie meer 'n verskoning nie! In hierdie dokument gaan ons jou leer om groente
op klein skaal, selfs in piepklein-tuintjies te plant. As jy net plek het vir een sirkelvormige lasagne-houer,
is dit ook reg so. As jy meer spasie het, kan jy meer as een lasagne-houer met verskillende soorte
groente en kruie plant.

Organiese Tuinbou

Konvensionele tuinbou is waar die tuinier in die verlede grootliks van sintetiese kunsmis, plaagdoders
en onkruiddoders gebruik gemaak het, asook praktyke wat die grond skade aandoen soos die gereelde
omspit van grond en die gebruik van sintetiese kunsmis en sistemiese plaagdoders soos organofosfate.

Daarteenoor is organiese tuinbou die meer natuurlike proses waar onder andere van kompos of
vermikompos (erdwurmkompos) gebruik gemaak word om die grond te voed. Dit is wat ons met hierdie
dokument beoog: die gebruik van 'n goedkoop, maar natuurlike proses om die grond vir ons
groenteverbouing te voed.  Ons gebruik alle organiese materiaal wat ons normaalweg sou weggooi om
die grond te voed en omdat die grond gevoed is, baie voedsamer groente te kweek.

Alhoewel ons in hierdie dokument van organiese tuinbou praat, bedoel ons nie dat ons ons groente op
die mark as “organiese groente” kan verkoop nie (daarvoor moet 'n boerdery gesertifiseer word en is
daar baie vereistes waaraan voldoen moet word). Ons gaan egter ekovriendelik en “groen” te werk deur
van organiese metodes en beginsels gebruik te maak. Die hoofdoel is om die vrugbaarheid van die grond
te verhoog deur van Moeder Natuur se metodes gebruik te maak. 

As daar erdwurms, bye, geitjies, liewenheersbesies, ensovoorts, in die tuin is, is die kanse goed dat die
tuinier reeds natuurvriendelike tuinboumetodes toepas.  

Goeie tuingrond bestaan uit verrotte plant- en dierereste (organiese
materiaal), minerale, water en lug. Hoe meer humus daar in die
grond is, hoe vrugbaarder is die grond. Hoe vrugbaarder die grond,
hoe gesonder gaan die plante wees en hoe minder plaagdoders hoef gebruik te word. 

Die twee kernwoorde in organiese tuinmaak is humus en glomalin. Humus is die eindproduk van kompos
en glomalin word deur die mikorisa fungi geproduseer. Humus se waterhouvermoë is 80%, terwyl

“Start with your soil. Make that your passion,

and almost everything else will follow.”
www.herb.co.za.

“Lasagna gardening is a layering system for bountiful gardens that requires no digging, no tilling, and no weeding.
It's an organic process that is neat and efficient, using materials found around your yard or neighborhood to
create wonderful soil.”

Patricia Lanza, Lasagna gardening for small spaces.

“Pests starve on healthy plants.”

Charboussou (1985)
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glomalin die plant se wortels beskerm en dus meer droogtebestand maak. Dit is dus duidelik dat
vrugbare grond 'n vereiste is om gesonde, mooi plante te hê.

Vrugbare grond word verder gekenmerk deurdat dit letterlik miljoene goeie mikro-organismes bevat.
Om hierdie mikro-organismes aan die lewe te hou, word koolstof en stikstof benodig. In Moeder Natuur
verskaf organiese materiaal hierdie twee elemente outomaties, maar die mens het met prosedures soos
gereelde omspit van die grond en gebruik van sintetiese kunsmis daartoe bygedra dat die grond
onvrugbaar geword het. 

Met natuurlike of ekovriendelike tuinmaak word dus gebruik gemaak van materiaal uit die natuur
waardeur die grond se humusinhoud opgebou word en die goeie mikro-organismes wat die organiese
materiaal afbreek, word vermeerder en aan die plant beskikbaar gestel. Die grond dreineer dan ook
makliker omdat die humus in die grond soos 'n spons reageer wat die water opsuig en stadig vrystel.
In kleigrond maak die humus die grond losser sodat meer lug daarin kan kom, en in sandgrond sal dit
die water meer vashou sodat dit nie dadelik wegdreineer nie. 

Tuiniers wat van organiese beginsels gebruik maak, gee vir die natuur om en enige middels wat die lewe
in die grond skade aandoen, word vermy en dus word enige middel wat skadelik is vir die mikro-
organismes in die grond, die erdwurms, bye, liewenheersbesies, voëls, ensovoorts, as taboe beskou. As
hierdie “vriendelike” insekte en paddas, voëls en geitjies weer terugkom na ons tuine, weet ons ons is
op die regte pad!

'n Verdere belangrike beginsel van organiese
tuinbou is verskeidenheid van groente en wissel-
bou. 

Organiese tuiniers roteer hul gewasse omdat dit
help keer dat een besondere insek, onkruid of plantsiekte 'n probleem raak. Dis ewe belangrik as om
nie gif te spuit nie. Peulgewasse soos ertjies en boontjies is 'n noodsaaklike deel van die rotering van
groentegewasse en verrig verskeie funksies. Benewens die feit dat peulgewasse stikstof in die grond
fikseer, maak dit ook die grond los en kan as groenbemesting gebruik word wanneer dit in die grond
ingespit word. 

'n Wisselbouprogram wat oor drie jaar strek, is voldoende vir 'n sirkelvormige lasagne-groentetuin,
terwyl 'n vier-jaar wisselbouprogram vir groter groentebeddings aanbeveel word.  Roteer die groente
soos volg:

C In die eerste jaar plant ons blaargewasse wat baie voeding nodig het (“heavy feeders”) en/of
vrugdraende gewasse wat minder voeding benodig (“medium feeders”). Dis is dus goed om daarmee
te begin voordat die grond uitgeput raak. 

C Daarna plant ons wortelgewasse (“root crops”), soos wortels, uie, rape, radyse, wat nie soveel
voeding nodig nie (“light feeders”).

“There is nothing in the whole of nature which is more important than, or deserves as much attention, as the soil.
It is the soil which makes the world a friendly environment for mankind. It is the soil which nourishes and provides
for the whole of nature. The whole of creation depends upon the soil, which is the ultimate foundation of our
existence.” 

 Friederich A. Fallow (1962).

“A real gardener is not a man who cultivates flowers;

he is a man who cultivates the soil.”

Karel Capek in The Gardener's Year.
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C Derdens volg die peulwasse soos ertjies en boontjies. Hulle word in Engels “soil-builders” genoem.
Jy sal klein knoppies (“nodules”) op die wortels van peulgewasse sien. Hierdie knoppies bevat
bakterieë wat die vermoë het om stikstof uit die lug te kan haal. Pleks daarvan om peulgewasse uit
te trek as dit klaar gedra het, moet dit eerder in die grond ingespit word sodat die stikstofinhoud van
die plant direk in die grond kan ingaan om dit te verryk.

Soos op die bostaande skets gesien kan word, hou die rotering van groentegewasse nie by die derde
jaar op nie, maar gaan die siklus voort. Die grond is nou weer gevoed deur die peulgewasse en kan daar
weer blaar- en/of vrugdraende gewasse geplant word.

Nog 'n beginsel van organiese tuinbou is herbenutting. Die organiese tuinier se doel is om sy grond
selfonderhoudend te hou deur die voedingstowwe te herbenut – alle organiese reste word regstreeks
in die grond teruggewerk. Dit is ook wat met die lasagne-metode gedoen word.

'n Pluspunt van op hierdie manier tuin te maak, is dat jou erdwurmpopulasie drasties sal vermeerder,
en die bidsprinkaan (“praying mantis”), liewenheersbesies (“ladybirds”) en ander “vriendelike” insekte
sal spoedig na die tuin terugkeer.

Sirkelvormige Groentetuin

Dr. Derald Langham, 'n Amerikaanse plantpatoloog, het in die 1950s met behulp van eksperimente wat
hy in Venezuela gedoen het, gevind dat gewasse beter presteer wanneer dit in sirkels geplant word. 

Sy metode behels die volgende:

1. 'n Sirkel met deursnit van 1,2 m (dit gee 'n een vierkante meter oppervlak) word gemerk en die
grond word tot op 'n diepte van 0,4 m verwyder. Enige grootte sirkel kan natuurlik gebruik word,
maar 'n sirkel met 1,2 m deursnit maak dat al die groente bereik kan word sonder dat daar enigsins
in die bedding getrap word.

2. Die grond word dan weer teruggeplaas in lagies en afgewissel met organiese materiaal sodat dit
soos 'n spons reageer. 

'n Drie-jaar wisselbouprogram
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3. Die beste tyd om met die voorbereiding van sirkelbeddings te begin, is natuurlik in die herfs
wanneer daar baie blare beskikbaar is. Dit gee die organiese materiaal kans om te komposteer en
kan verder gereeld opgevul word soos die materiaal wegsak. Teen die tyd dat die grondtemperatuur
in September warm genoeg is, kan daar met die plant en saai van groente begin word. 

4. Die boonste laag bestaan uit 'n laag grond gemeng met kompos. Langham se metode behels dat
'n vel karton bo-op die bedding geplaas word om te keer dat onkruid opkom. 'n T-snit word vir elke
plantjie in die karton gemaak en die plantjies se wortels word onder die karton geplant.

5. Die water word met behulp van 'n 2-liter plastiekbottel toegedien. Klein gaatjies word in die laer
gedeelte van die bottel gemaak en in die middel van die sirkel geplaas sodat water ondergronds
toegedien kan word. Dit veroorsaak 'n groot besparing in waterverbruik (tot soveel as 70%) omrede
geen verdamping plaasvind nie. Boonop veroorsaak die organiese deklaag van karton en die
metode van konstruksie dat onkruid beperk word. Omrede slegs die onderste helfte van die bottel
water perkoleer, dwing dit groentewortels om afwaarts te groei.

6. As alternatief kan sirkelvormige beddings ook bo-op die grond gemaak word. In hierdie geval moet
die verskillende lae op 'n karton- en koerantpapierlaag begin word sodat onkruid nie kan opkom nie.
Dit is makliker en aantrekliker as een of ander vorm van 'n raamwerk rondom die sirkelbedding
geplaas word om te verhoed dat die verskillende lae organiese materiaal nie uitsak nie.

7. Oop gebiede tussen die sirkels word nie bewerk nie en dit bring mee dat geen gronderosie plaasvind
nie.

8. Plantjies/saad word in sirkels in die bedding geplant en die plastiekbottel word so tussen twee tot
drie keer per week met water opgevul. Groente soos wortels en radyse wat minder plek opneem,
kan nader aan die middel geplant word en die groter groentesoorte aan die buiterand.

9. Die sirkelvormige komposbeddings is ook geskik om die “drie susters” te plant, naamlik pampoen,
soetmielies en rankboontjies. Hierdie metode is deur die Developing Countries Farm Radio Network
bekend gestel. Plant vier of vyf soetmieliepitte naby die middel van die sirkel en drie tot vier
pampoensade aan die buitekant. Sodra die mielie omtrent 20-30 cm hoog gegroei het, kan jy 'n
rankboontjie langs die mielies plant. Die mielie sal later as 'n stut vir die rankboontjie dien.

10. Sirkelvormige beddings moet ongeveer elke vyf jaar herbou word.

'n Paar maande laterVoorbereide sirkels
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Bou van Lasagne-bedding in Motorbande

Die lasagne-metode behels die bou van beddings deur verskillende tipes organiese lae op mekaar te
plaas sodat dit soos 'n spons kan reageer. Terwyl ons in hierdie artikel op groentebeddings in
motorbande gaan fokus, kan enige ander geskikte houer ook vir hierdie metode gebruik word.
Hieronder is drie voorbeelde waar groente in ander houers volgens die lasagne-metode geplant is.

Ons het omgekeerde motorbande vir die lasagne-tuin gebruik, maar motorbande waarvan die boonste
ring afgesny is, sal net so goed werk. Soms word twee bande op mekaar geplaas om dieper grond te
verkry, byvoorbeeld vir tamaties wat 'n diep wortelstelsel het.

Die volgende stappe sal jou help om jou eie lasagne-groentetuin vinnig, maklik en goedkoop te bou.

Stap 1

Groente benodig minstens ses uur direkte sonlig per dag. Dit is dus belangrik om eerstens seker te maak
dat jy die lasagne-groentetuin op die regte plek in jou tuin begin. Onthou: Daar is geen groente wat
goed in die skadu groei nie! 

Die voordeel van 'n lasagne-tuin in 'n ou motorband is dat dit nie net op oop grond nie, maar ook op
plaveisel of selfs 'n grasperk staangemaak kan word. Dit is daarom uiters geskik vir kleiner tuine. Dit is
egter nie altyd maklik om die “tuintjie” rond te skuif nie – nat grond is baie swaar. Maak dus seker dat
jy van die begin af die regte area uitkies. 

Stap op verskillende tye van die dag deur jou tuin en teken aan waar die meeste son en meeste koelte
is. Kyk ook waar groot bome, mure en buitegeboue skadu werp. Op hierdie wyse kan jy jou tuinuitleg
mooi beplan. 

Lasagne-bedding in ring sonder bodem Lasagne-bedding in dromLasagne-bedding in ou blombak

Omgekeerde motorband Oopgesnyde motorband Twee omgekeerde bande op mekaar
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Die onderstaande figuur toon die verskil tussen die winter- en somer-sonsopkoms en -ondergang. Die
suidekant van die huis is gewoonlik nie geskik vir 'n groentetuin nie omdat daar, veral in die
wintermaande, te veel koelte is. 

Die voordeel van 'n sirkelvormige lasagne-tuin is dat jy die motorbande op verskillende plekke in jou tuin
kan plaas. Hulle hoef nie almal op een plek gegroepeer te wees nie. Hoe groter jou tuin, hoe meer bande
kan jy gebruik. 

Stap 2

Jou bande is nou op die mees geskikte plek staangemaak. Nou kan
jy begin om dit op te vul.

Week bruin karton en koerantpapier in water. 

Plaas die karton in die motorband op die grond en plaas dan die
koerantpapier bo-op. 

Een laag karton en 10 tot 20 velle koerantpapiervelle sal voldoende
wees.

Stap 3

Bou nou 6 cm-dikte lagies (ongeveer die dikte van drie vingers) van verskillende tipes organiese
materiaal op die koerantpapier en maak elke laag klam. Die 6 cm-dikte is net 'n aanduiding. Die natuur
meet nie die dikte van lagies met 'n liniaal nie en die tuinier hoef dus nie elke keer te meet of die lagie
dik genoeg is nie!

Begin verkieslik met growwe materiaal as eerste laag bo-op die koerantpapier, soos lusernhooi, bruin
takkies en droë blare. 

Wissel daarna bruin organiese lae af met groen organiese lae. 

Voorbeelde van bruin organiese produkte (koolstofinhoud is hoog, met ander woorde die C:N-
verhouding is meer as minstens 30): 

Geskikte area vir groentetuin

Karton- en koerantpapierlaag
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C strooi (koring, mielies)
C onbehandelde saagsels
C herfsblare
C ou snoeitakkies
C bruin grashooi
C eierdoppe
C gesnipperde koerantpapier, ens. 

Voorbeelde van groen organiese produkte (stikstofinhoud is hoog,
wat beteken dat die C:N-verhouding kleiner as 30 is): 

C kompos
C dieremis
C groente- en vrugteskille
C groen grassnysels
C lusernhooi
C onkruid wat nog nie saad gemaak het nie
C smeerwortel (comfrey)
C vars blare
C vars snoeisels, ens. 

Let wel: Geen materiaal wat skadelike plaagdoders bevat, moet
bygevoeg word nie. Geen hondemis, vleis-, melk- of kaasprodukte is
toelaatbaar nie.

Tussen die bruin- en groen organiese lae kan 'n laag rooigrond uit
jou tuin bygevoeg word. Die mikro-organismes in die grond help
met die kompostering van die organiese materiaal.

As jy ou kraalmis beskikbaar het, sal 'n laag of twee daarvan ook
help met die kompostering.

Afhangende van hoe diep die motorband is, kan nog lae bruin- en
groen organiese materiaal bygevoeg word. 

Nou kan jy ook 'n handvol tuinerdwurms byvoeg sodat hulle kan
help met die opbreek van die organiese materiaal.

Stap 4 

Plaas 'n 2-liter plastiekbottel, met ongeveer 16 klein gaatjies in
onderste gedeelte van bottel, in die middel van die band voordat jy
die bruin en groen lae verder afwissel. Die bottel se prop moet so
5-10 cm bo die grondvlak uitsteek. (Kyk ook punt 5 by sirkelvormige
groentetuin hierbo.)

Om wortelvorming aan te help, kan 'n laag van drie vuurhoutjie-
dosies vol beenmeel bo-op die laaste laag organiese materiaal
bygevoeg word.

Nou volg die grond waarin jy jou saad of plantjies gaan plant.
Gebruik 'n goeie gehalte kompos of vermikompos en meng die
kompos met grond uit jou tuin.

Bruin laag

Groen laag

Grondlaag

Boonste grondlaag
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Stap 5 

Bo-op die grondlaag kom dan 'n deklaag van 5 cm koringstrooi of lusernhooi.

Dit is uiters noodsaaklik dat 'n deklaag oor die grond geplaas word. Dit beheer onkruid,

verminder verdamping en hou die plante se wortels koel. Die beste deklaag is lusernhooi. Ander

goeie dekmateriaal is koringstrooi of dennebas. Indien hierdie materiaal nie beskikbaar is nie, kan

droë blare of gras ook as deklaag gebruik word.

Belangrik om te onthou, is dat die deklaag “oopgemaak” moet word sodra die saadjies ontkiem sodat
hulle sonlig kan ontvang. 

Stap 6

Voordat jy begin saai of plant, moet die grond eers deeglik nat gemaak word
sodat die saad genoeg vog het om te kan ontkiem.

Tot tyd en wyl die saad ontkiem en die plantjies sterk groei, moet die boonste
laag nooit toegelaat word om uit te droog nie. Benat dit daagliks met 'n
gieter met 'n sagte sproeikop. Doen 'n vinger-tip toets om te toets of die
grond nat genoeg is.

Die bottel se water sal slegs die wortelgebied van die plant benat. Dit help
ook dat die wortels ondertoe groei eerder as om te sprei.

Stap 7
Alles is nou gereed vir die saai of uitplant van jou eerste groente! Gaan soos volg te werk:

Vir saailinge: maak 'n gaatjie in die deklaag en plant die plantjies in 'n sirkel rondom die bottel. 

Vir saad: maak een of twee sirkelvormige voortjies rondom die bottel, afhangende van hoe groot die
groente gaan groei. Die saadpakkie sal duidelik aandui hoe ver die verskillende soorte saad uitmekaar
gesaai moet word. Beet, uie en wortels kan later uitgedun word as hulle te na aan mekaar gesaai is.

Die ideaal is om 'n bietjie vermikompos in elke plantgat of voortjie te plaas voordat jy die saailinge plant.
Vermikompos bevat soveel voedingstowwe dat dit die klein plantjie sommer 'n vinnige hupstoot sal gee.
Die saadjies ontkiem ook makliker in die klam vermikompos.

Deklaag rondom plantjies

Vinger-tip toets

Deklaag van blare en lusernhooi
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Stap 8 

Vul die plastiekbottel tussen twee tot drie keer per week met
water. Draai die prop goed vas en gee dan effens skiet sodat geen
vakuum kan vorm nie. Onthou dat die bedding klam moet wees en
nooit vir dae heeltemal versadig met water nie.

Oplosbare organiese kunsmis soos “seaweed” of jou eie aftreksel
gemaak van smeerwortel of lusern, kan elke twee weke in die
plastiekbottel geplaas word. Dit is ook 'n ideale manier om vermi-
kompostee toe te dien.

Hierdie lasagne-groentetuin kan vir vyf jaar gebruik word. Voeg net
gereeld 'n nuwe deklaag bo by aangesien die inhoud later sal afsak
soos dit komposteer. 

Sorg vir jou plantjies en binnekort sal jy jou eerste heerlike “natuurlike” groente kan geniet!

Wat om Wanneer te Plant

As dit jou eerste ondervinding met groenteverbouing is, moet jy dalk eerder 'n paar groentesaailinge
by 'n kwekery aankoop. (As jy nie al die plantjies in die saadkassie nodig het nie, kan jy daarvan met jou
vriende deel!)

Dit is natuurlik goedkoper om saad self in saadkassies te saai, maar sommige groente soos beet,
boontjies, ertjies, kool, radyse, soetmielies, skorsies, uie en wortels word met saad direk in die beddings
geplant. Dit neem enigiets van 4 tot 8 weke vir die saadjies in saadkassies om te ontwikkeling tot mooi

Plantgate gevul met vermikompos Eerste saailinge

Toediening van vermikompos

Groente-oes uit lasagne-tuin! Heerlike slaai gereed om te eet!Gesond aan die groei!
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saailinge wat uitgeplant kan word. Tamaties en groenrissies is van die groente wat eers in saadkassies
geplant moet word. Kool en uie kan ook eers in saadkassies gesaai word.

Somergroente sluit groente in wat gewoonlik deur ryp beskadig word. Hierdie groente kan dus vanaf
die lente tot laat somer geplant word en sluit die volgende in: aartappels, beet, blaarslaai, groen-
boontjies, groenrissies, kool, pampoen, patats, preie,
snybeet, radyse, rape, skorsies, soetmielies, spanspek,
spinasie, tamaties, uie, waatlemoen en wortels.

Plant gerus ook die volgende kruie gedurende die lente:
pietersielie, knoffel, basieliekruid, seldery, vinkel, nies-
kruid, laventel, ens. 

Wintergroente is gewoonlik goed bestand teen ryp en
kan in die herfs (Maart tot Mei) geplant word. Dit sluit die
volgende in: blaarslaai, blomkool, ertjies, kool, radyse,
spinasie, Swiss chard, rape en uie.

Onthou: In die koue wintermaande is die grond te koud
vir saad om te ontkiem. Die maande Junie, Julie en Augustus is dus nie geskik vir die saai van groente
waar daar ryp en onder-vriespunttemperature voorkom nie.

Moet nie moed verloor as iets verkeerd loop nie, en onthou die beste leermeester ondervinding is. Meer
inligting is beskikbaar in die boek Growing vegetables (sien bronnelys).

Organiese Versorging van Groente

Indien die grond waarin plante groei, vrugbaar is en goed dreineer, sal die plante welig groei met 'n
minimum van siektes. 

Die grootste probleem met die konvensionele metode van tuinmaak, is die gebruik van die vinnig-
oplosbare stikstof- en fosfaatkunsmisse. Die gereelde toedien van hierdie sintetiese kunsmis veroorsaak
dat die plant aanvanklik welig groei, maar baie gou veroorsaak dit dat die vry aminosure in die blare te
veel word, met die gevolg dat die weerstand van die plant teen siektes (byvoorbeeld swartvlek, roes,
meeldou, kanker, verwelksiekte) vinnig verminder en dat insekte soos luise, blaaspootjie, rooispinnekop,
botluis, ensovoorts, met mening op die plant kan toesak. 

Die droogteweerstand van die plant verlaag verder aansienlik omrede die mikorisa fungi sterf as gevolg
van fosfaatopbou en die omkeer van die grond.

Puntsgewys kan organiese versorging van plante soos volg gestel word:

C As jy ernstig is om na organiese tuinbou oor te gaan, moet jy die praktyk van die omspit van die grond
staak (bêre jou graaf!). ’n Tuinvurk kan gebruik word om grond los te wikkel en sodoende te belug
(tot 'n maksimum van 5 cm diep). 

C Sny onkruid met ’n tuinskêr af en los dit in die bedding – so ook blare wat val.

C Gooi twee keer per jaar kompos van goeie kwaliteit en bedek dan met 'n deklaag.

C Beperk die gebruik van sintetiese, chemiese vinnig-oplosbare kunsmis tot 'n absolute minimum. Dit
veroorsaak te veel welige blaargroei wat maak dat plante makliker deur insekte aangeval word en
minder weerstand teen swamme het. Bemes plante eerder elke twee maande met organiese kunsmis

Slaai en kruie gemeng
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soos konynpille (dit bevat lusern), lusernpille, lusernmeel, volstruispille, en die organiese kunsmisse
wat algemeen by kwekerye te koop is. 

C Moet ook NOOIT ongekomposteerde mis op u tuin gebruik nie. Dit kan E.Coli bevat wat siektes kan
veroorsaak. 

C Spuit gereeld met organiese blaarvoeding. U kan u eie blaarvoeding maak deur lusernpille (of
konynpille/lusernmeel) te gebruik. Voeg 2 koppies van die pille in 1 liter water en laat staan oornag.
Voeg die aftreksel by 10 liter water en spuit beide die onderkant en bokant van u plant. U kan ook 'n
1% oplossing van EM (effektiewe mikro-organismes) byvoeg. Wurmkompostee kan ook gebruik word
as blaarvoeding. 

C Beheer van insekte: Gebruik organiese spuitmiddel soos Margaret Roberts Organic Insecticide of
Ludwig's Insect Spray. Vermy sistemiese organofosfaatmiddels en imidacloprid wat uiters nadeling
vir bye en “vriendelike” insekte is. Indien u egter regtig met 'n ernstige plaag sit waarvoor die
organiese middels nie werk nie, gebruik 'n kontakinsekdoder wat minimum inpak op natuurlewe het.

C Swamsiektes: Gebruik weer eens organiese swamdoders sover moontlik. Moenie sistemiese
swamdoders gebruik nie. By baie plante veroorsaak dit dat die proteïenvorming in die blaar aangetas
word.

C Op elke insekdoderproduk verskyn die woord “versigtig” of “skadelik” of “gevaarlik”, of daar is geen
waarskuwing nie. Gebruik produkte waarop geen waarskuwing staan nie of hoogstens “versigtig”
wanneer 'n plaagprobleem te erg raak en jy gedwing voel om dit te bespuit.

C Lusern (alfalfa) in die vorm van hooi, meel, pille (of groen) is
'n MOET in enige organiese tuin!! Lusernplante hou gemid-
deld sewe jaar en jy kan dit werklik oorweeg om lusern op 'n
stukkie grond in jou tuin te plant.

C Maak gebruik van plantmaats (“companion planting”). 

° Kappertjies (“nasturtiums”) verhoog die geur van die
meeste groente. Dit verdryf ook sekere plantvretende
besies en luise.

° Plante met 'n sterk geur, soos knoffel en wildeknoffel, uie
en grasuie kan tussen die groente geplant word. Die sterk
geur help om peste weg te dryf.

° Stinkafrikanertjies (“marigolds”) het ook 'n sterk geur en kan oral in die groentetuin geplant
word om verskillende insekte weg te dryf. Hulle help ook om aalwurm (“nematodes”) in die tuin
te beheer.

° Petunia kan saam met ertjies geplant word om wurms wat die ertjies vreet, te verdryf.

Remember: “Without pests there is no food for the beneficial insects, without the beneficial insects there is little or

no pollination of flowering crops. Without pests there is little food for birds and frogs, lizards and chameleons.

If you adopt an attitude of eradication of pests you opt at the same time for a sterile and unnatural system.”

Bret Muller.

Kappertjies en stinkafrikanertjies in die

groentetuin
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Daarteenoor is tamaties en soetrissies (“green pepper”) glad nie goeie plantmaats vir aartappels nie.
Hulle is van dieselfde familie groente en moet dus glad nie naby mekaar of direk opvolgend geplant
word nie.

Indien u nog skepties is oor organies, toets of dit werk deur 'n klein deel van u tuin organies te bewerk.
Die kans dat u verbaas gaan wees oor die resultate, is BAIE hoog.

Eksperiment vir 'n Skooltaak

Kinders wat 'n skooltaak moet maak, kan die volgende eksperiment probeer om die werking van
tuinerdwurms in 'n lasagne-tuin waar te neem.

1. Neem 'n groot glas- of platiekbottel en vul dit met verskillende lae, net soos met die lasagne-tuin
hierbo bespreek.

2. Plant 'n klein groenteplantjie (soos spinasie) in die grondlaag bo-op sodat jy die wortelgroei kan
waarneem.

3. Plaas nou 'n paar tuinerdwurms bo-op en kyk hoe vinnig hulle in die grond “wegraak”.

4. Draai die bottel toe met 'n paar lae koerantpapier of 'n swart plastieksak om die inhoud donker te
hou.

5. Hou die inhoud klam – dit moet nooit heeltemal uitdroog nie, maar daar moet ook nie water onder
in die bottel opdam nie.

6. Kyk elke paar dae om te sien wat met die verskillende lae gebeur.

Bottel in swart plastiek toegedraai
Lasagne-lae

Erdwurms
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