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Farming God’s Way
Farming God's Way is nie net 'n tegnologie nie,
maar ‘n gebalanseerde Bybelse bestuurs- en
tegnologiese oplossing vir die landbousektor. Dit
rus armes toe om uit armoede uit te kom met dit
wat God in hulle hande geplaas het en openbaar
die volheid van die oorvloedige lewe wat Jesus
belowe het.
Leuse

Gemotiveer deur gehoorsaamheid,
Gewortel in deernis,
En met liefde gegee.

Farming God’s Way Embleem
Die nuwe embleem wat in 2009 ontwerp is, is
ontwerp om die hart van Farming God’s Way ten
volle weer te gee. Die armes regoor die wêreld is
die sentrale tema in hierdie embleem. Die oranje
gloed is 'n uitbeelding van die belofte in Jesaja
58: “Dan sal die lig vir jou deurbreek soos die
rooidag." Dit begin met Afrika as ons kern
fokuspunt en brei uit tot die mees afgeleë dele
van die aarde. Die kruis en bak simboliseer
Christus se nederigheid en diensbaarheid. Hy was
bereid om Sy kroon en heerlikheid prys te gee en
die armes heelhartig te dien. Die horisontale
gedeelte van die kruis is goud en verteenwoordig
God se kombers wat die bruin grond beskerm en
bedek. Dit is 'n geweldige belangrike erfenis om
aan die volgende geslagte oor te dra. Die
vertikale gedeelte van die kruis is blou en
verteenwoordig God se seën deur die reën wat
deur die welige, gesonde, groen gewasse en God
se kombers vloei en die grondprofiel diep
penetreer en opvul.
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1. Inleiding
In Genesis hoofstuk 1 lees ons hoe God, ons asemrowende en wonderlike Skepper, alles in die hemele en
op die aarde geskep het. Hy het gekyk en gesien dat dit goed was. Hy het die lig geskep wat die bron van
alle lewe is. Hy het lug, water, voedingstowwe en die ingewikkelde siklusse waardeur alle lewe ondersteun
word, geskep. Hy het die grond en alle lewende organismes, beide sigbaar en onsigbaar, geskep. Hy het
plante geskep wat vrugte en saad dra elkeen volgens sy soort. Hy het diere geskep en uiteindelik het Hy die
mens geskep. Alles wat Hy geskep het, was goed en produktief en vrugbaar. Niks wat die Here geskep het,
was doelloos nie. Die hele skepping pas in 'n stelsel van ingewikkelde verhoudings wat mense vandag nog
probeer verstaan.
‘n Interessante gedeelte van die skeppingsverhaal is in Genesis 2 toe God vir Adam en Eva ‘n tuin in die
ooste van Eden gemaak het.
Genesis 2:8 “Die Here God het toe 'n tuin in Eden in die ooste aangelê en die mens wat Hy gevorm het,
daar laat woon. 9 Die Here God het verder allerlei bome, mooi om na te kyk en lekker om van te eet, uit
die grond laat uitspruit, ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van alle
kennis.
15

Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas.”

God het die heel eerste tuin geskep en Adam in daardie tuin laat woon om dit te bewerk en te versorg. God
is self die eerste boer en die Meesterboer!!! In daardie tuin het God alles vir Adam geleer wat hy moes
weet van Sy skepping: hoe om die land te bewerk en daarvoor te sorg.
Wat is dan so belangrik daaraan om groente te verbou? Wel, om eerlik te wees net mooi alles!!!
As ons verstaan dat God eers alle lewensvorme en die strukture waarop die lewe gegrond is, geskep het,
moet ons erken dat Hy 'n manier het om dinge te doen wat op die beste moontlike manier werk.
Ons weet almal dat die persoon wat iets ontwerp het, die beste persoon is om iemand te leer hoe om dit te
gebruik. Dieselfde geld in landbou. Ons moet teruggaan na die Outeur van die Skepping en die manier
waarop Hy plante ontwerp het. Hy het dit laat groei binne die omgewing wat vir hulle geskep is. Ons moet
nederig genoeg wees om by die Meesterboer te leer. God se skepping demonstreer steeds al die
eienskappe van "God se tuin in die ooste van Eden" - Hy keer nooit die grond om nie. Daar is altyd 'n
deklaag bo-op die grond wat bestaan uit verskeie lae plantmateriaal soos blare, takke, vrugte en mis op die
oppervlak van die grond, wat geleidelik ontbind. Hy het ook 'n groot biodiversiteit van spesies geskep. Al
wat ons moet doen, is om die voorbeeld te volg wat Hy sedert die begin van alle tye vir ons gewys het.
Binne hierdie gedemonstreerde grense probeer ons so na as moontlik doen wat ons Skepper ons gewys
het. Versteur die grond so min as moontlik, hou 'n deklaag van 2,5cm dik bo-op die grond en beoefen
rotasies.
Maar hierdie verhaal is veel meer as net 'n tegnologiese toepassing... God se plan was dat die mens in 'n
werklike tasbare verhouding met Hom sou leef en Hy het na die tuin gekom om met Adam te loop en
gesels.
Hoekom sou die Skepper van die Heelal, die God van almal, dit doen?
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Omdat Hy die mensdom liefhet en Sy begeerte was om 'n geskape wese te hê wat volgens sy vrye wil sou
kies om 'n innige verhouding met Hom te hê. Geen dier of enige ander geskape aardse wese het hierdie
keuse nie.
Toe die mens gesondig het deur van die boom van kennis van goed en kwaad te geëet het wat teenstrydig
was met die Here se opdrag, is die verbond van verhouding tussen mens en God verbreek. As gevolg
hiervan is Adam uit die tuin verdryf en ‘n vloek van harde arbeid, sweet en onkruid is oor hom uitgespreek.
Nie een van hierdie vloeke was voor die sondeval deel van 'n boerdery lewenswyse nie.
Die ergste gevolg hiervan was dat sonde skeiding tussen die mens en sy Skepper veroorsaak het. Die
mensdom het van daardie tyd af nie meer die voorreg gehad om 'n persoonlike verhouding met die Vader
te geniet nie. Dit was in teenstelling met dit wat God bedoel het.
Die goeie nuus is dat Jesus gekom het om elke vloek te verbreek, om aan elkeen wat in Hom glo die reg te
gee om kinders van God genoem te word, en weer 'n goeie verhouding met die Vader te bewerkstellig.
“Hy (Jesus, die Seun van God) is die beeld van die onsigbare God, die eersgeborene van die hele
skepping. Want in Hom is alle dinge geskape: dinge in die hemel en op die aarde, sigbaar en onsigbaar,
trone sowel as heerskappye en owerhede en magte; alle dinge is deur hom en vir hom geskep. Hy is
voor alles, en in Hom hou alle dinge stand. En hy is die hoof van die liggaam, die kerk; Hy wat die begin
is, die eersgeborene uit die dode, sodat hy in alles eerste kan wees. Want dit het die Vader behaag dat
in Hom die ganse volheid sou woon, en dat Hy deur Hom alles met Homself sou versoen nadat Hy vrede
gemaak het deur die bloed van Sy kruis, dinge op aarde sowel as dinge in die hemel.”
Kolossense 1:15-20
Jesus, wat ook as die tweede Adam bekend staan, het vir ons 'n deur oopgemaak deur hierdie vloek te
verwyder, sodat ons weer by “die tuin in die ooste van Eden” kan ingaan en in verhouding met ons Skepper
kan leef. Dit is uiteindelik wat ons wil sien gebeur in al ons Farming God’s Way tuine - of dit nou op
grootskaal of in ’n klein voedingstuintjie is. Ons lewens moet so versoen wees met God dat ons 'n
betekenisvolle verhouding met Hom kan geniet wanneer Hy Sy oorvloedige seëninge op ons landerye en
kleiner tuine uitstort.
Hierdie Farming God's Way Groentegids is 'n hulpbron wat beproefde en eenvoudige tegnieke aanbeveel
wat suksesvolle toepassing onder die armes moontlik maak.

Bybelse

Bestuurs
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Farming God's Way is nie net n tegnologie nie, maar ‘n gebalanseerde Bybelse bestuurs- en tegnologiese
oplossing vir die landbousektor, wat armes toerus om uit armoede uit te kom met dit wat God in hulle
hande geplaas het. Dit openbaar die volheid van Jesus se beloofde oorvloedige lewe.
Die Woord van God is die belangrikste vir deurbraak in mense se lewens en ek moedig u aan om, wanneer
u hierdie materiaal aanbied, die ses Bybelse beginsels in Farming God's Way deeglik deur te werk, soos
beskryf in die DVD-reeks asook in die Verwysingsgids vir Instrukteurs.
“Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan nie en wat ewige
lewe gee. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het Hom die mag daartoe verleen."
Johannes 6:27
Jesus sê vir hulle: “Ek is die brood wat lewe gee. Wie na My toe kom, sal nooit weer honger kry nie, en wie in
My glo, sal nooit weer dors kry nie.” Johannes 6:35
Die bestuursbeginsels is net so belangrik: doen alles betyds, handhaaf ‘n hoë standaard, met minimale
vermorsing en met die vrug van die Heilige Gees. Moenie een van hierdie noodsaaklike elemente minag of
verwaarloos nie.
Die tegnologiese beginsels sluit in: moenie ploeg nie, 100% grondbedekking met God se kombers,
bewerkstellig biodiversiteit deur wisselbou, aflos- en dekgewasse.
God se meesterplan was dat die mensdom in 'n goddelike verhouding met Hom sou leef en in al Sy weë sou
volg. Deur Farming God's Way noukeurig toe te pas, moedig ons mense aan om nie 'n stelsel te volg nie,
maar eerder ‘n Vader, Skepper en die Meesterboer. Dit is belangrik dat ons by die beginsels sal bly wat
Jesus ons leer deur te doen wat ons ons Vader sien doen.
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2. Uitleg van Groentetuin en Grondvoorbereiding
Daar bestaan ‘n groot verskeidenheid tegnieke vir groenteproduksie, naamlik: dubbelgrawe, sirkeltuine,
saktuine, lasagne-tuine, verhoogde komposbeddings, diepploeg, “rotavating”, inmeng van insette, ens. Van
die tegnieke is doeltreffend, maar ander is nie lewensvatbaar vir grootskaalse toepassing nie. Sommige is
ekologiese rampe of verg net te veel moeite om geïmplementeer te word.
Die vraag is dan of ons Farming God’s Way kan toepas in groenteverbouing?
Groente is meer kwesbaar as veldgewasse vir die volgende redes:
a. kort groeiseisoene,
b. swak, vlak wortelstelsels en
c. ‘n groot behoefte aan voedingstowwe
Om aan hierdie eise te voldoen, moet ons stabiele en vrugbare grond met ‘n goeie, krummelagtige
struktuur hê. Dit is meestal nie die geval in die vestigingsjaar nie. Oor die algemeen is boere en groentetuiniers nie baie geduldig nie en wil hulle onmiddellik begin plant. Meeste boere wil dan ook met die
moeiliker groentegewasse begin, wat 'n negatiewe ervaring tot gevolg kan hê. Wees versigtig en selektief
met die groente wat jy eerste probeer plant.

2.1. Skoonmaak, Gelykmaak en Smoordeklaag

Verwyder alle struike, onkruid en kruipgrasse uit die tuin deur hulle te ontwortel en uit die tuin te
verwyder. Maak die tuin so gelyk as moontlik deur die hoë areas te verlaag en holtes op te vul. Die sal die
laaste keer wees wat jy die grond so versteur.
As daar genoeg tyd is, word dit aanbeveel dat 2 maande voordat met grondvoorbereiding begin word, alle
kruipgrasse met God se kombers van ten minste 10cm gesmoor word. Sien die latere hoofstuk oor God se
kombers.
Meet die area waarmee u gaan begin en omhein dit. Onthou dat dit beter is om klein te begin en die area
uit te brei soos meer ervaring opgedoen word. Maak seker dat die tuin veilig en skaduvry is met goeie
toegang tot water.

2.2. Maak van Meetsnoere

Daar is verskeie maniere waarop groente verbou kan word en baie uitlegte om dit te doen. Vir eenvoud het
ons gekies om by die 75cm spasiëring van rye te hou aangesien dit gepas is vir die grootste verskeidenheid
groentesoorte.
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Vir boontjies, ertjies, soetmielies, soetrissies, kool, blomkool en eiervrug is 75cm ideaal. Tamaties en
skorsies word in 1,5m rye geplant. Slaan eenvoudig elke tweede ry oor. Spinasie, weikool en amarant word
in 37,5cm rye geplant. Deel die 75cm rye in die helfte vir die regte spasiëring. Gewasse soos wortels, uie,
sprietuie en beet word in meervoudige 18.75cm rye geplant (afgerond na 20cm vir eenvoud).

Wortels in dubbel rye & Sprietuie in drievoudige rye afdraande van die 75cm Permanente merkers

Om ‘n tuin so akkuraat moontlik uit te lê met permanente 75cm rye, gebruik 'n 75cm meetsnoer gemaak
van 'n tou wat nie rekbaar is nie en wat die lengte van die tuin is. Slaan 'n pen aan die bokant van die tuin
in. Maak ‘n lus in die tou en plaas dit om die pen. Neem die ander punt van die tou tot aan die onderkant
van die tuin en maak 'n lus daarin. Trek die tou styf en plaas dit om die pen. Trek die tou styf en heg die
75cm merkers aan. Gekleurde draad of botteldoppies kan as merkers gebruik word, of selfs plastiekstrokies
wat deur die tou se drade geryg word.

Herhaal die proses deur ‘n 60cm meetsnoer te maak wat gebruik word vir plantstasies vir soetmielies,
tamaties, eiervrug en soetrissies. Selfs ‘n 45cm meetsnoer kan gemaak word vir kool, blomkool, brokkoli en
seldery. Hierdie meetsnoere is noodsaaklik om die regte plantdigthede te verseker wanneer gewasse in
plantstasies geplant word. As die meetsnoere van 'n hoë gehalte is, sal dit vir 'n leeftyd as waardevolle
instrumente gebruik kan word.
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2.3. Uitleg van Tuin vir Platbeddings met 75mm Rye
Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie.” Kolossense 3:23
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As die tuin se vorm nie reghoekig is nie, kan die twee aangrensende merkers op elke kontoer as ‘n riglyn
gebruik word om die riglyne een-vir-een na die grens te verleng en permanente penne daar te plaas. Na al
die riglyne aangepas is, kan die binneste penne verwyder word.

Deur permanente penne elke 75cm ry aan weerskante van die groentetuin te plaas, verseker u dat
voordeel getrek word uit die waardevolle eienskap van permanensie in u tuin.
Die voordele van permanensie sluit in:
1) verbeterde vrugbaarheid van grond in die plantsone
2) oorblywende voedingstowwe is beskikbaar vir daaropvolgende gewasse
3) verbeterde struktuur van grond in die plantsone
4) ontbindende wortelkanale bevorder belugting en deurdringbaarheid
5) die pH van die grond in die plantsone word deurentyd verbeter
6) verdigting vind slegs in die paadjies plaas
7) grondversteuring is minimaal met aansienlik verminderde voorkoms van onkruid, ens.

Een van die bestuursbeginsels is om in alles 'n "Hoë Standaard" te handhaaf. Deur die uitleg te behou met
gebruik van die 75cm gespasieerde permanente penne, sal ons vir seker die goeie vrugte daarvan pluk.
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2.4. Permanente Verhoogde Beddings vir Deurweekte Toestande

In die meeste gevalle is platbeddings, soos voorgeskryf deur Farming God’s Way se standaardpraktyke,
voldoende. Met die regte uitleg, permanente deurgange en genoegsame kompos sal verhewe rye
mettertyd natuurlik vorm. As deurweekte toestande 'n moontlikheid of probleem is, moet verhoogde
beddings gebruik word. Groente hou glad nie van “nat voete” nie.
Die oriëntasie van die rye moet afdraande wees, nie op die kontoere nie. Dit beteken dat die 75cm
permanente penne op die boonste en onderste grense geplaas moet word, in plaas van die linker- en
regterkantste grense. Dit laat die water toe om teen die helling af te loop en uit die groentetuin te dreineer.
Die aanbevole afmetings vir die permanente beddings is 15cm hoog, 100cm wyd bo-op en 120cm wyd op
grondvlak, met permanente deurgange van ongeveer 30cm wyd. Let wel dat daar twee 75cm rye inpas boop die permanente verhoogde beddings - nie net ‘n enkelry nie. Die twee rye kan verdeel word om 3 rye
van 37,5cm te word of verder verdeel word om 4 rye van 18,75cm te skep, met addisionele rye na mekaar,
tussen die permanente penne.
Wanneer die 75cm permanente penne gevestig is, kan die grond uit die 30cm voetpaadjies geskep word en
bo-op die 100cm wye beddings geplaas word tot dit 15cm hoog is. Kompos kan gebruik word as aanvulling
om die 15cm hoogte te bereik en sodoende sensitiewe wortels uit die deurweekte grond te hou. Indien
nodig kan ‘n voor aan die onderkant van die tuin gegrawe word om dreinering vanuit die voetpaadjies te
verbeter.
Alhoewel dit teenstrydig is met die beginsel van minimale grondversteuring, word dit net eenmaal gedoen
en sal daarna as permanente beddings dien. God se kombers word bo-op die verhoogde beddings geplaas
asook in die voetpaadjies net soos by platbeddings. Deur die voetpaadjies te bedek, word onkruid beperk
en help dit om die walle van die verhoogde beddings te stabiliseer.
Afmetings vir Permanente Verhoogde Beddings vir Deurdrenkte Toestande
75cm

75cm
100cm

100cm

15cm

120cm

75cm

30cm

15cm

120cm

Afmetings van Permanente Verhoogde Beddings

2.5. Opsies vir Besproeiing

Voorbereiding van die tuin vir die gebruik van gieters, sprinkel- of drupbesproeiing het geen effek op die
uitleg van die tuin nie. Dit is slegs wanneer vloedbesproeiing gebruik word dat gesonke beddings geskep
moet word. Drupbesproeiing word by ons modelplaas in Port Elisabet gebruik weens die lae reënval in die
area (250-300mm per jaar), maar gieters word steeds gebruik net nadat daar geplant is. Die beginsels van
Farming God’s Way is van toepassing al word gieters, sprinkel-, drup- of vloedbesproeiing gebruik.
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Gieters en Kanne
Dit is die mees algemene metode van besproeiing wat deur kleinskaalse boere gebruik word. Al is dit tydrowend, is dit in ooreenstemming met Farming God’s Way se beginsel om te gebruik “wat in jou hand is”.
Maak seker dat die gaatjies so klein is dat dit ‘n sagte sproei vorm en nie ‘n soliede straal wat saad en
saailinge wegspoel nie. Boere gee gereeld net ‘n paar druppels water soos hulle verby die gewasse stap. Dit
is ‘n mors van tyd. Dit is baie beter om gereeld liggies water te gee terwyl die gewasse nog jonk is. Soos die
gewasse groei en dieper wortelstelsels ontwikkel, kan 'n mens stadiger en dieper, maar minder gereeld
water gee. Water moet langs die gewasse gegooi word om sodoende die blare van sensitiewe gewasse te
beskerm teen die vatbaarheid van siektes. Die voetpaadjies stel 'n mens in staat om lang rye eenvoudig en
doeltreffend water te gee met gieters en kanne.
Oorhoofse Besproeiing
Die gebruik van oorhoofse sprinkelaars op spanlyne is ook baie algemeen en waarskynlik die goedkoopste
oplossing vir grootskaalse besproeiing. Wanneer 'n tuin se uitleg ontwerp word, moet voorsiening gemaak
word vir voetpaaie om die pype op die vereiste tye deur die veld te trek. Maak seker dat besproeiing uit die
sprinkelaars oorvleuel en bedryf word teen die regte druk, soos voorgeskryf deur die vervaardiger. Dit sal
verseker dat die tuin eweredig natgemaak word. 'n Probleem met oorhoofse besproeiing is dat blare
natgemaak word wat plante meer vatbaar maak vir siektes. Daar is ook aansienlike vermorsing deurdat
water oor die hele tuin se oppervlakte aangewend word en nie net die areas waar geplant is nie.
Drupbesproeiing
Ons drupbesproeiingstelsel maak gebruik van 'n enkele druppyplyn in elke 75cm ry met gaatjies elke 30cm
wat 2 liter per uur lewer. Ons lei nuwe saailinge daagliks nat. Sodra die gewasse gevestig is, verminder die
frekwensie na slegs 3 keer per week vir ‘n maksimum van ‘n uur op ‘n slag, afhangende van
weersomstandighede. Dit is 'n kwart van wat konvensionele landboupraktyke vereis en 'n groot besparing
ten opsigte van water en geld. Hierdie besparing is te danke aan God se kombers.
Versonke beddings vir Vloedbesproeiing
Baie kleinskaalse boere het toegang tot trappompe of gekanaliseerde water. Die gebruik van dié water
saam met versonke beddings en God se kombers kan ‘n baie suksesvolle groenteboerdery tot gevolg hê.
Die 75cm permanente penne loop soos gewoonlik op die kontoerlyne, loodreg tot die helling. Maak die
versonke beddings gelyk met afmetings van 1m wyd in die afdraande rigting en 'n maksimum van 4m lank
loodreg tot die helling. Vir meer besonderhede, sien die diagram vir vloedbesproeiing.
Die kanale lei die water teen die helling af, tussen die matriks van versonke beddings deur. ‘n Sandsak kan
gebruik word om die kanaal tydelik te stop terwyl die wal van die naaste versonke beddings deurgebreek
word om die beddings nat te maak. Gee water tot ‘n maksimum diepte van 5cm op ‘n slag. Sorg dat daar
nie te veel water gegee word nie, aangesien dit die grond ernstig kan beskadig. Die proses kan stroomaf
herhaal word om opeenvolgende beddings nat te maak. Die metode is baie eenvoudig en effektief, veral in
die droë seisoen in areas waar deurweekte, waterdigte grond nie 'n probleem is nie. Om te veel
besproeiing te voorkom, moet die rante nie te hoog gemaak word nie.
Sommige Farming God’s Way boere in Malawi lei hul versonke beddings slegs 3 tot 4 maal nat gedurende
die mielieseisoen. In vergelyking met konvensionele landboupraktyke wat tot 12 keer natgelei word, bied
Farming God’s Way 'n beduidende koste- en tydbesparing.
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2.6. Tuinontwerp

U het nou ‘n tuin met ‘n goeie uitleg en permanente penne elke 75cm. Die volgende stap is om ‘n
weldeurdagte plan te beraam van Waar, Wat en Wanneer geplant gaan word.

2.6.1 Verdeel in 3 Gelyke Dele

Met die 75cm permanente penne in plek, verdeel die tuin in 3 gelyke dele en verwyder een of twee penne
aan eenkant van die tuin om die 3 dele aan te dui. In elk van die 3 dele gaan Vrugdraende, Blaar- en Wortelgroentesoorte geplant word. Roteer elke herfs en lente of elke ses maande in streke met 'n meer tropiese
klimaat.
Voorbeelde van die groentesoorte sluit in:
Vrugdraende gewasse: boontjies, ertjies, groenmielies/suikermielies, tamaties, eiervrug, soetrissies,
pampoen, botterskorsie, murg- en vlapampoentjies.
Blaargewasse: spinasie, boerekool, amarant, kool, blomkool, brokkoli, blaarslaai, koljander en roket.
Wortelgewasse: wortels, beet, uie, sprietuie, radyse, patats en aartappels.

2.6.2 Wisselbou (Rotasies)

Die drie gewassoorte moet elke ses maande afgewissel word om te verseker dat die voordele van rotasie
benut word naamlik: diversifisering van risiko, breek van siekte- en plaagsiklusse, stikstofverbinding en
ander grondverbeterings.

Lente

Herfs

Lente

Herfs

Rotasie 1

Rotasie 2

Rotasie 3

Rotasie 4

Deel A

Vrug

Wortel

Blaar

Vrug

Deel B

Blaar

Vrug

Wortel

Blaar

Deel C

Wortel

Blaar

Vrug

Wortel

Seisoen

Rotasie 1: In die eerste lente van die plantseisoen sal die vrugdraende gewasse in deel A wees;
blaargewasse in deel B en wortelgewasse in deel C.
Rotasie 2: In die herfsrotasie ses maande later sal die vrugdraende gewasse na deel B skuif; blaargewasse
na deel C en wortelgewasse na deel A.
Rotasie 3: In die lenterotasie nog ses maande later sal die vrugdraende gewasse na deel C skuif;
blaargewasse na deel A en wortelgewasse na deel B.
Rotasie 4: In die vierde rotasie, wat in herfs plaasvind, sal die vrugdraende gewasse terugskuif na deel A;
blaargewasse na deel B en wortelgewasse na deel C.
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2.6.3 Rotasies binne Rotasies

Nog iets om in gedagte te hou met groentesoorte waarvan die seisoen kort is, is rotasies binne rotasies. Dit
beteken dat wanneer ‘n wortelgewas geoes word voor die einde van die sesmaandelikse rotasie, daar in sy
plek weer ‘n ander wortelgewas geplant word. Dit is byvoorbeeld algemeen om twee keer wortels te plant
gevolg deur beet of sprietuie. Daar kan tot 3 verskillende soorte wortelgewasse geplant word in ‘n
sesmaandelikse rotasie byvoorbeeld beet gevolg deur radyse en dan sprietuie. Alles word dus
opeenvolgend geplant in dieselfde rye. Die rotasie binne ‘n rotasie verseker dat peste geassosieer met
spesifieke groentesoorte nie ‘n kans gegee word om ‘n “tweede huis” te vind nie. Dit laat ook toe dat die
tuin voortdurend produktief bly deurdat rye amper nooit vir langer as 2 weke onbenut bly nie.

2.6.4 Verspreide Aanplantings

Elke tuin moet 'n eenvoudige 2-weeklikse verspreide plantskedule inkorporeer wat deurlopende inkomste
of huishoudelike voeding oor 'n langer periode verseker. Die verspreide oestye voldoen verder ook aan ons
bestuursdoelwit van "minimale vermorsing". Dit is veral belangrik met gewasse wat op een slag geoes word
soos onder andere sprietuie, soetmielies, kool, blomkool, brokkoli, blaarslaai en beet.

Sprietuie wat 2 weke uitmekaar geplant is – die jongste ry heel links
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2.6.5 Plantverskeidenheid

Dit is altyd beter om met die makliker gewasse te begin. Sukses moedig boere aan om weer te probeer en
na ‘n paar suksesvolle seisoene kan hulle begin om die moeiliker gewasse te kweek vir verskeidenheid.
Die voorgestelde vrugdraende gewasse om mee te begin is boontjies, suikermielies en skorsies. Die
blaargewasse is spinasie, boerekool en amarant. Die wortelgewasse is beet, wortels en uie.

Sien hoofstuk 6 vir meer inligting oor hierdie en ander gewasse.
Die bedoeling is nie dat al die groentesoorte in die diagram op een slag gekweek moet word nie, maar om
die boer ‘n idee te gee van die verskeidenheid gewasse wat geplant kan word in die verskillende dele. Ons
Farming God’s Way modelplaas het gereeld 12-15 verskillende soorte gewasse in die tuin.

2.7 Plantkalender

In Farming God's Way moedig ons almal aan dat die bestuursbeginsel om dinge betyds te doen, toegepas
word. Elke groentegewas het optimale groeitye gebaseer op temperatuur en dagligure wat in ag geneem
moet word in die beplanning van 'n aanplanting- en rotasieskedule. Gebruik die plantkalender om te bepaal
wanneer die spesifieke groentesoorte (betyds) geplant moet word. Die kalender kan aangepas word
gebaseer op persoonlike ondervinding asook die kultivars wat plaaslik beskikbaar is.
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Groentesaaigids vir die Somerreënvalstreke van Suider-Afrika
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Desember

*
*

November

*
*

*

*

*
*

*
*

*
*
*
*
*
*

*

*
*

*
*

Oktober

*
*
*

*
*
*
*

September

*
*
*

*
*
*
*
*
*

Augustus

*

Julie

*
*

Mei

7-30
7-40
5-30
6-38
4-35
5-30
5-30
7-30
7-32
5-30
7-25
17-35
4-30
6-38
7-32
6-40
12-35
9-38
10-38
5-30
3-30
4-28
8-35
16-35
2-27
2-27
12-38
7-35
4-30
15-40
3-30

April

15-25
21-28
15-25
15-30
15-25
12-21
10-25
15-22
16-25
10-25
12-20
20-27
10-24
18-32
15-24
17-30
20-30
20-30
18-28
15-24
12-25
18-25
17-30
18-27
13-20
13-20
16-24
20-27
12-25
20-35
15-24

Maart

Limiet

Februarie

Aartappel
Amarant
Artisjok
Aspersie
Beet
Blaarslaai
Blomkool
Boerekool/Weikool
Bone
Brokkoli
Brusselse spruitjies
Eiervrug
Ertjies
Komkommer
Kool
Murgpampoentjie
Okra
Pampoen
Patat
Rabarber
Radys
Seldery
Soetrissies
Spanspek
Spinasie
Spinasiebeet
Suikermielies
Tamatie
Uie
Waatlemoen
Wortels

Optimaal

Januarie

Gewas

Junie

Maand

Temperatuur ˚C

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

*
*

Hierdie saaigids moet gebruik word in samewerking met aanbevelings vir spesifieke kultivars en
informasie oor die plaaslike klimaat. Versamel ook inligting van persoonlike ervarings en gebruik dit om
vir toekomstige seisoene te beplan.
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Pasgemaakte Groentesaaigids

Aartappel
Amarant
Artisjok
Aspersie
Beet
Blaarslaai
Blomkool
Boerekool/Weikool
Bone
Brokkoli
Brusselse spruitjies
Eiervrug
Ertjies
Komkommer
Kool
Murgpampoentjie
Okra
Pampoen
Patat
Rabarber
Radys
Seldery
Soetrissies
Spanspek
Spinasie
Spinasiebeet
Suikermielies
Tamatie
Uie
Waatlemoen
Wortels

Desember

November

Oktober

September

Augustus

Julie

Junie

7-30
7-40
5-30
6-38
4-35
5-30
5-30
7-30
7-32
5-30
7-25
17-35
4-30
6-38
7-32
6-40
12-35
9-38
10-38
5-30
3-30
4-28
8-35
16-35
2-27
2-27
12-38
7-35
4-30
15-40
3-30

Mei

15-25
21-28
15-25
15-30
15-25
12-21
10-25
15-22
16-25
10-25
12-20
20-27
10-24
18-32
15-24
17-30
20-30
20-30
18-28
15-24
12-25
18-25
17-30
18-27
13-20
13-20
16-24
20-27
12-25
20-35
15-24

April

Limiet

Maart

Optimaal

Februarie

Gewas

Maand
Januarie

Temperatuur ˚C

Versamel plaaslike klimaatdata en kennis van ervare boere in u streek om u optimale plantkalender te
bepaal.
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2.8 Grondverbreking

Groente het baie swak wortelstelsels en daarom is dit noodsaaklik om
kompakte grond los te maak. Skuif God se kombers afwaarts van die
area waar daar geplant gaan word. Druk 'n tuinvurk tot ‘n diepte van
30cm in die grond in en trek die steel saggies/liggies 10cm agtertoe
totdat die grond net begin losbreek. Moenie in die versoeking kom om
die grond op te lig of om te spit nie; dit moet eenvoudig losgebreek
word. Herhaal dit elke 10cm terwyl agteruit in die ry af beweeg word.
Die grond moet net in 'n strook so wyd soos 'n tuinvurk se breedte
(ongeveer 20cm) al langs die plantlyne langs losgemaak word om 'n
effektiewe worteldiepte te verseker.
Toets voor elke aanplanting of die kompaksie verbeter het deur
grondverbreking langs die plantlyn te toets. As die tuinvurk maklik
wegsak tot op ‘n diepte van ongeveer 30cm hoef die grond nie weer verbreek te word nie. Indien die
tuinvurk nie maklik wegsak nie, moet die proses herhaal word. Doen so met vreugde! Die grond sal
mettertyd sagter word soos die proses herhaal word. Die gebruik van kompos en die teenwoordigheid van
insekte en erdwurms sal die proses verder aanhelp.

2.9 Regstelling van Suur Grond

Suur grond is 'n baie algemene verskynsel in verskillende tipes grond en klimaatstreke. Dit word ook
veroorsaak deur suurreën, deur grond te ploeg, vermindering van organiese materiaal in die grond en die
gebruik van chemiese kunsmis. Suur grond verhinder plante se vermoë om
voedingstowwe uit die grond op te neem en veroorsaak allerhande beperkings
vir die kweek van groente. Suur grond kan reggestel word deur die aanwending
van hout-as, beenmeel of landboukalk.
Hout-as is vrylik beskikbaar en effektief om grondsuur reg te stel. Nat grond met
'n pH van 10-12 bevat tussen 25-50% kalsium karbonaat. Hout-as verminder nie
net die negatiewe effekte van grondsuur nie, maar bevat ook
makrovoedingstowwe soos kalium, fosfor, kalsium, magnesium en swawel sowel
as mikrovoedingstowwe soos yster, mangaan, koper en sink, wat voordelig is vir
die gesondheid van plante en vrugkleur.
Beenmeel word van fyngemaalde voël-, vis- of dierebene gemaak. Dit is redelik duur en nie orals beskikbaar
nie. Beenmeel kan wel self gemaak word deur bene te kook, vir 'n maand lank uit te droog en daarna die
uitgedroogde bene tot ‘n poeier fyn te maal (gebruik ‘n stamper en vysel). Al het beenmeel 'n beperkte
effek op die verbetering van suur grond, bevat dit wel kalsium (25%) en fosfor (12%) asook ander
voedingstowwe soos yster, magnesium en sink. Die bewys van hierdie organiese voedingstowwe sal
duidelik gesien word in die kleur van blare en vrugte asook die algehele gesondheid van die gewasse.
Kalk is 'n fyn wit poeier afkomstig van kalksteenrots en bevat hoofsaaklik kalsium-karbonate. Dolomitiese
kalk bevat beide kalsium- en magnesium-karbonate. Dit is baie alkalies wanneer dit nat is en baie effektief
om die grond se pH te vermeerder. Kalk is meer gekonsentreerd as hout-as en daarom moet die
hoeveelhede vir aanwending gehalveer word.
Die toediening van die middel om die pH aan te pas, word bepaal deur die soort inset wat gekies word. ‘n
Praktiese-reël is om 1 eetlepel hout-as/beenmeel of 1 teelepel kalk eweredig in plantstasies of oor elke
60cm in 'n voor of plantsone te strooi. As u nie seker is oor die pH van die grond nie, gebruik vir minstens
die eerste twee seisoene hout-as. Daarna kan vergelykende toetse in die tuin gedoen word om te bepaal of
daar sigbare voordele tussen rye met en sonder toediening is.
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2.10 Insette – Kompos of Mis

Die soorte insette wat tot die tuinier/boer se beskikking is, sal bepaal hoe om voor te berei en te plant,
naamlik:
A) Oppervlakkompos in die hele tuin of stroke daarvan; of
B) Dieremis of lae volume kompos in plantstasies, vore of vlak slote.
Dit is noodsaaklik om so vroeg as moontlik te besluit watter soort inset gebruik gaan word. Die besluit word
gewoonlik bepaal deur wat God in u hande geplaas het, soos verduidelik in die lering getiteld "Verstaan
God se Algenoegsaamheid". (Verwys na Bybelse sleutel nommer 3 in die Verwysingsgids vir Instrukteurs).

A) Oppervlakkompos

God het in Sy wonderlike wysheid deur Sy skepping gewys hoe Hy dit ontwerp het dat plante van bo die
grond gevoer word deur die geleidelike ontbinding van blare, takkies en vrugte wat oor jare tot kompos
ontbind en sodoende stabiele organiese voedingstowwe in die grond vrystel. Die gebruik van
oppervlakkompos bespoedig die proses vir toepassing in landbou en laat ons toe om na te boots wat ons
Skepper ons van die begin af in die tuin van Eden gewys het.
Groente vaar oor die algemeen beter met kompos as met enige ander organiese inset. Dit bevat voedingstowwe wat in stabiele organiese samestellings gebind is en in natuurlike verhoudings is, asook voordelige
bakterieë en swamme. Wanneer ons na kompos verwys, is dit voedingryke, ryp, aërobiese kompos van hoë
gehalte. Vir groenteverbouing wil ons kompos hê wat deur bakterieë oorheers word eerder as deur
swamme, en daarom hoofsaaklik met die volgende verhouding van bestanddele gemaak is: 10% dieremis,
45% groen materiale, 10% houtagtige materiale en 35% droë materiale. Sou die kompos nog groot stukke
materiaal bevat nadat dit behoorlik uitgedroog het, is dit beter om dit deur 'n fyn draadsif van 2cm te sif en
sodoende 'n bedding sonder te veel houtagtige stukke te verseker. (Sien Hoofstuk 3 – Kompos)
Die basiese prosedure vir die gebruik van oppervlakkompos is:
•
•
•
•
•
•

skuif die deklaag afwaarts
verbreek die kompakte
grond
herstel grondsuur (pH)
plaas oppervlakkompos
skep die plantvore
plant en bedek

Die breedte van die oppervlakkompossone is 10cm vir enkelrygewasse en 25-40cm vir
gewasse wat in meervoudige rye
geplant word. Die diepte van die
kompos hang af van die hoeveelheid voeding wat gewasse benodig - 2cm diep vir gewasse wat min voeding
vereis, 3cm vir gemiddelde vereistes en 5cm vir gewasse wat baie voeding benodig.
Alhoewel die eerste seisoen se opbrengs nie tot volle potensiaal sal wees nie, het die grond ‘n voorsprong
gegee tot God se herstelproses. So onthou om getrou in die grond te belê, want dit sal elke jaar verbeter!
Dit is noodsaaklik dat die oppervlakkompos met elke aanplanting toegewyd toegepas word om
genoegsame voedingstowwe vir gewasse te verseker. Wortels en uie is die uitsondering ,want
oorblywende voedingstowwe in die grond mag dalk genoeg wees mits die grond vrugbaar genoeg is.
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B)

Mis / Lae Volume Kompos

Alhoewel dit verkieslik is om Farming God's Way kompos van hoë
gehalte te gebruik, het die meeste boere/tuiniers nie voldoende
volumes wanneer hulle begin nie. Mis kan nie op dieselfde manier as
oppervlakbemesting gebruik word nie, aangesien dit die sensitiewe
groentesaad, stingels en blare sal beskadig (brand). Dit kan egter in
plantstasies, vore of vlak slote gebruik word met 'n skeidingslaag van
3cm grond. Hierdie skeidingslaag maak dit moontlik om vars mis te
gebruik sonder die risiko dat saad of saailinge gebrand sal word
terwyl dit die beskikbare stikstof in die mis ten volle kan benut.
Wanneer mis of klein hoeveelhede kompos gebruik word, is die
aanwending soortgelyk aan die standaard Farming God's Way
tegniek vir veldskaal. Skuif die deklaag afwaarts, verbreek harde
grond tot ‘n diepte van 30cm, berei die plantstasies, vore of slote
voor, verbeter die grondsuur, voeg 500ml mis of kompos by, bedek
met 'n skeidingslaag van minstens 3cm grond, plant en bedek.
“Wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai; en wie volop saai, sal ook volop maai.”
2 Korintiërs 9:6
Plantstasies
Plantstasies is klein gate in die grond wat voorberei word vir verskillende saailinge en saad in gevalle waar
'n wye afstand tussen plante nodig is. Voorbeelde van gewasse sluit tamaties, eiervrug, soetrissies,
suikermielies, kool, blomkool en brokkoli in. Plantstasies moet ongeveer die breedte van 'n standaard
skoffel wees: 12cm breed, 15cm lank en 15cm diep.
Plaas die meetsnoer om die permanente penne.
Maak seker dat dit reguit en styf is deur dit ‘n paar
keer te lig en weer te laat los. Kyk in die rigting van
die opwaartse helling en bring die middel van die
skoffel se lem in lyn met die merke op die
meetsnoer. Begin 15cm vanaf die tou te grawe en
gaan geleidelik al nader en dieper totdat jy teen die
merk op die meetsnoer is. Dit neem gewoonlik 5-6
houe en verskuif 'n groot hoeveelheid grond. Sorg
dat die grond netjies opgehoop word aan die
afdraande kant van die plantstasie om later weer
die gat op te vul. Let op dat die steil wal van die
plantstasie aan die opdraande kant is, en hoe die
gat vlakker word aan die afdraande kant.
Pampoentjies benodig ‘n variasie van die standaard plantstasie. Hulle vereis ‘n groter gat naamlik die diepte
en wydte van 'n graaf wat opgevul word met ‘n mengsel van grond en 'n graaf vol mis/kompos.

Farming God’s Way Groentegids

18

Vore
Vore is v-vormige slote, 10cm diep en 10cm
breed in lang, reguit lyne wat vir verskeie
gewasse gebruik kan word wanneer
spasiëring tussen plante na aanmekaar is, bv.
bone, ertjies, spinasie, boerekool en amarant.
Plaas 'n tou om die permanente penne en
maak dit styf en reguit deur dit 'n paar keer
op te lig en weer te laat los. Kyk in die rigting
van die opwaartse helling. Begin 10cm vanaf
die tou te grawe en gaan geleidelik dieper en
nader aan die tou totdat ‘n diepte van 10cm
bereik is. Die grond moet op 'n netjiese hoop
aan die afdraande kant van die voor geplaas
word om later weer die voor op te vul. ‘n
Variasie van die standaard voor is 15cm diep
vore wat gebruik word wanneer patats en
aartappels geplant word.
Trippel vore 10cm diep voorberei vir spinasie, 37,5cm uitmekaar
met 500ml mis elke 60cm

Vlak Slote
Grondvoorbereiding met normale vore (soos bo) is moeilik wanneer die rye minder as 37,5cm uitmekaar is,
tensy een ry op 'n slag voorberei en beplant word. Gebruik eerder vlak slote wat in effek breë vore is
waarin kleiner gewasse in nou rye naby aan mekaar geplant word. Hierdie gewasse word in dubbele, trippel
en viervoudige rye in wye slote van 25-45cm breed en 5cm diep verbou. Dit sluit gewasse soos beet,
wortels, uie, sprietuie, blaarslaai, koljander, en radys in.

'n Vlak sloot - 5cm diep en 25cm wyd - met 'n 1cm laag mis daarin.

Die verskillende tegnieke vir die gebruik van oppervlakkompos en mis sal bespreek word vir elk van die
onderskeie gewasse sodat almal kan begin met dit wat God in hul hande geplaas het! Dit is verkieslik om 'n
stelsel vir oppervlakkompos te gebruik sodra daar genoeg kompos beskikbaar is, want dit is voordelig in
terme van grondgesondheid, produktiwiteit, en winsgewendheid..
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2.11 God se Kombers (Deklaag)

God se kombers is die digte deklaag op die oppervlakte van die grond wat God in Sy wysheid van die begin
van die skepping af ontwerp het. Dit bestaan uit lae blare, takkies en vrugte - alles in verskillende stadiums
van ontbinding. Dit is die deklaag in sy verskillende stadiums van ontbinding wat die regte klimaat en
voeding vir lewende organismes skep om te floreer; verdamping te verminder; afloopwater en gronderosie
te voorkom; die grond se waterhouvermoë te verbeter; verhoed dat grond beskadig word deur UV
bestraling ensovoorts (verwys na “20 Redes Hoekom Ons Doen Wat Ons Doen” in die Farming God's Way
Verwysingsgids vir Instrukteurs).
Gesonde mense eet gesonde gewasse wat kom uit gesonde grond – lewendige grond!! Ons
moet alles in ons vermoëns doen om goeie grondlewe aan te moedig, net soos ons Hemelse Vader van
die begin af in Sy skepping vir ons gewys het.
God se kombers is ook buitengewoon voordelig om onkruid te beperk. As ons onkruid in ons Farming God's
Way tuine sien, is dit omdat God se kombers ontbind het en 'n dun laken geword het!!! Ons haal nie
onkruid uit ons modeltuin nie. Ons wend net eenvoudig meer van van die deklaag aan om 100% dekking
van 2,5cm dikte te kry. Die metode om onkruid te bestry staan bekend as ’n smoordeklaag (‘n onkruidversmorende deklaag) en is baie effektief teen selfs die moeilikste onkruide en kruipgrasse.
Om onkruid te verwyder, moet dit met die hand uitgetrek of met 'n skoffel teen die grondoppervlak
afgekap word sonder om die grond te versteur. Doen dit wanneer die onkruid nog klein is om te voorkom
dat onkruidsaad verder versprei.
Wanneer daar vir aanplanting
voorberei word, kan God se kombers
eenvoudig afwaarts van die plantsone
geskuif word. God se kombers moenie
uit die tuin verwyder word nie!
Wanneer groentesaad gesaai word,
maak seker dat die deklaag nie die
area direk bokant die saad bedek nie,
aangesien die sade nie sterk genoeg is
om deur die deklaag te ontkiem nie.
Laat 'n smal gaping van 5cm om goeie
ontkieming toe te laat. Daarna kan die
deklaag tot teen die plantstingels
geskuif word.
Koljander

God se kombers moet nooit in die grond ingewerk word nie aangesien dit ‘n negatiewe stikstofperiode in
die grond kan veroorsaak. Wees dus versigtig om dit nie tydens grondverbreking in te druk nie, en ook nie
wanneer die plantstokkie gebruik word om saailinge oor te plant nie. Moet ook nie die deklaag met kompos
of grond bedek nie.
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In die 1960’s het Ruth Stout, ‘n vrou met die bynaam ‘Mrs Mulch’, haar eenvoudige metode met die
gebruik van baie deklaag gedokumenteer. Sy het in die herfs 'n deklaag van 60cm hooi in haar tuin geplaas
en in die lente direk in die ontbindende materiaal naby die grondoppervlak geplant, met walle deklaag van
amper 20cm hoog aan weerskante van die rye. Sy het niks anders toegedien nie - geen kompos, kunsmis,
dieremis of enige ander materiaal nie, net groot hoeveelhede van die deklaag. Sy het God gepas vereer
deur in haar boek "Tuinmaak sonder werk" te sê: "Ek het nie die deklaag uitgedink nie, God het!!!"
Alhoewel haar swaar deklaag metode bewys is, neem dit 'n paar jaar om ten volle produktief te word en is
dit nie prakties vir grootskaalse toepassing nie.
Ons stel voor dat God se kombers 100% van die grondoppervlak bedek en in die meeste gevalle 2,5cm dik
moet wees. God se kombers moet ten alle tye bo-op die grond wees, of u nou ‘n 1m² tuin het of duisende
hektaars bedryf.
Enige beskikbare organiese materiaal kan vir die deklaag gebruik word, insluitend grassnysels, piesangblare,
palmblare, blare uit 'n vlei of bos, plantstele van mielies, ens. Fyner materiale is wel makliker om in
groentetuine te hanteer.
U kan ook u eie deklaag groei deur gebruik te maak van groenbemestinggewasse (verwys na
“Groenbemestinggewasse” in die Farming God's Way Verwysingsgids vir Instrukteurs).
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3. Kompos
Kompos is ‘n uitsonderlike alternatief vir kunsmatige bemesting. Kompos bou nie net die vlakke van
organiese voedingstowwe in die grond op nie, maar help ook met die herstel van die natuurlike mikrobiologiese balans in die grond wat sodoende die algehele samestelling van die grond verbeter.
“En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van
alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk.“ 2 Korintiërs 9:8
God se Woord is waar. In God se meesterplan vir die natuur het Hy bepaal dat ons die beste materiaal vir
grondverbetering tot ons beskikking het... Kompos! Boere wat goeie kwaliteit kompos in die grond sit, kan
oor die langtermyn dieselfde of selfs beter winste verwag in vergelyking met die gebruik van kunsmatige
bemesting.
Wat is Kompos?
Kompos is eenvoudig net ontbinde organiese materiaal wat afgebreek is deur mikroörganismes, onder
andere bakterieë en swamme. Om goeie gehalte kompos te vervaardig, moet ons die resep volg en hoë
standaarde toepas. Ons stel voor dat ‘n komposhoop van 2m hoog, 2m breed en 2m wyd gemaak word. Dit
is klein genoeg vir een mens om dit binne ‘n paar ure te bewerk en dit is groot genoeg om voldoende hitte
te genereer binne-in die hoop. Die volume van die eindproduk van hierdie kompos behoort ongeveer 3.5m3
te wees. Dit sal oorgenoeg wees om 'n groot huishoudelike voedingstuin vir 'n jaar lank te bemes.
Indien u nie so baie kompos benodig nie, kan 'n kleiner komposhoop van 1,5m hoog, 1,5m breed en 1,5m
wyd gemaak word. Grootskaalse toepassers heg eenvoudig die komposhope aanmekaar deur die 2m wydte
en hoogte te behou, maar die hoop te verleng om die vereiste volume voor te berei.
Wanneer om Kompos te Maak
Begin om die bestanddele bymekaar te maak terwyl daar baie groen materiaal beskikbaar is. In die somerreënvalstreke van Suidelike Afrika behoort dit in Januarie of Februarie gedoen te word om sodoende
genoeg tyd toe te laat vir die kompos om reg te wees voor die volgende lenteplanttyd.
Bestanddele
Kompos bevat vier hoof bestanddele: 'n bron van stikstof, groen, droë en houtagtige materiale. Groente
verkies kompos wat hoofsaaklik bakteries van aard is, eerder as kompos wat grotendeels swamme bevat.
As ons kompos vir groentetuine maak, beperk ons dus die houtagtige bestanddeel tot net 10% en
vermeerder die volume van die droë komponent tot 35%. Alle ander verhoudings bly dieselfde. Sodoende
word die verhouding van koolstof tot stikstof verlaag en maak dit ‘n hoop van ‘n fyner gehalte met ‘n hoër
persentasie bakterieë.
a) Stikstof
Stikstof is die noodsaaklike ‘brandstof’ vir die komposhoop en sit die bakteriese proses aan die gang.
Dieremis is die algemeenste bron van stikstof vir kompos en 10% van die hoop moet daaruit bestaan of 15
sakke kraalmis (50kg sakke). Gebruik die varsste mis wat u kan bekom. As mis nie verkrygbaar is nie, kan
4m3 peulgewasse in plaas van mis gebruik word met aanpassing van die nodige groen, houtagtige en droë
bestanddele.
b) Groen Bestanddeel
Groen plantmateriaal is ‘n bron van suiker en is noodsaaklik is vir goeie kompos. Die groen materiale moet
45% van die komposhoop in beslag neem en moet binne 3-4 dae gebruik word voordat die suikers in stysel
omgeskakel word. Versamel sowat 8m3 groen materiale soos blare, grassnysels, onkruid, ou groente en
struike.
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c) Houtagtige Bestanddeel
Die houtagtige materiaal bevorder die vestiging van swamme in die komposhoop, want dit ontbind baie
stadig en help dat die kompos aerobies bly. Versamel ongeveer 2m3 houtagtige materiale wat 10% van die
komposhoop in beslag sal neem soos dun stokkies, mieliestronke en -stele, karton, houtstukkies en
houtskaafsels.
d) Droë Bestanddeel
Die droë materiaal gee volume aan die kompos en 35% van die hoop moet daaruit bestaan. Versamel
ongeveer 8m3 droë materiale soos grasse, blare en onkruid.
Om op te som:
Versamel 15x50kg sakke mis, 8m3groen (45%), 2m3 houtagtige (10%) en 8m3 droë materiale (35%).
Deur 'n sak ryp kompos of donker organiese materiaal uit 'n woud by te voeg, kan die nuwe komposhoop
met gesonde, natuurlike mikroörganismes geïnokuleer word en sodoende baie voordelig wees.
Hou die materiale in aparte hope totdat daar genoeg van alles is om die komposhoop te bou. Dit vat tyd om
al die materiale te versamel; dus moet dit behoorlik beplan word. Farming God’s Way boere word
aangemoedig om in groepe van vyf bymekaar te kom om vir mekaar te bid, mekaar op te bou en te
ondersteun in dissipelskap en mekaar te help. Die bou van 'n komposhoop kan as geleentheid gebruik word
om so deur samewerking gemeenskap te bou.
Die Bou van ‘n Komposhoop
Rig twee gelyke, vierkantige
areas van 2m by 2m op met 6
pale wat tot 2m hoog bo die
grond staan. Die pale moet
2,6m lank wees sodat dit 60cm
diep geplant kan word om te
verhoed dat dit omval.
Wanneer die hoop gebou
word, is die handhawing van
die korrekte verhoudings baie
belangrik. Die maklikste manier
om dit te doen, is om die 4
verskillende komponente in
afwisselende lae te bou. Soos
elke laag gebou word, moet dit
natgemaak of in water
gedompel word voordat dit op
die hoop geplaas word sodat
die lae goed natgemaak is. As
die kompos aan die begin goed
natgemaak word, sal daar
waarskynlik net een of twee
keer in die omkeerproses nog
water bygevoeg hoef te word.
Begin met 5cm houtagtige materiaal, gevolg deur 15cm droë materiaal, daarna 20cm groen materiaal en
dan twee sakke vars mis wat goed natgemaak is. Die volgende diagram is slegs 'n uitbeelding van veel meer
lae wat gebou sal word soos die proses herhaal word totdat die finale hoogte van 2m bereik is.
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Omkeer van die Komposhoop
Binne die eerste drie dae sal die kompos warm raak en moet dit omgekeer word. Die beste manier om dit
te doen, is om die hoop met gebruik van 'n tuinvurk of skoffel om te keer in die 2m x 2m area. Die
omkeerproses handhaaf die regte temperatuur, meng al die verskillende komponente, skuif die buitenste
materiale na die binnekant toe, belug die komposhoop met suurstof en laat ook toe dat die vogtigheid
gekontrolleer en reggestel word, indien nodig. As die komposhoop nie omgekeer word nie, sal dit
anaërobies raak en begin sleg ruik. Dit sal nie kompos van goeie gehalte verskaf nie.
Temperatuur
Die komposhoop raak vinnig warm weens al die bakteriese aktiwiteite. Die ideale temperatuur om al die
onkruidsaad en ongewenste siektes uit te roei is 55°C tot 68°C. As die komposhoop nie omgekeer word nie,
kan die temperatuur maklik tot meer as 70°C styg wat veels te warm is. Té hoë temperature kan voordelige
mikroörganismes doodmaak en te veel koolstof vermors.
Die akkuraatste manier om die
temperatuur te meet is met ‘n lang
kompostermometer. Keer die kompos om
voordat dit 68°C bereik. ‘n Goedkoop
alternatief is om ‘n 8mm staalstaaf te
gebruik. Steek die staaf tot in die middel
van die hoop en los dit vir ‘n paar minute.
As u dit daarna vir 5 sekondes kan vashou,
is dit steeds onder 68°C en is dit nog nie
nodig om die kompos om te keer nie.
‘n Maklike roetine is om die komposhoop die eerste drie keer elke 3 dae om te keer en dit daarna twee of
drie keer elke 10 dae om te keer.
Die temperatuur verlaag na elke omkeer en bou weer op tot die volgende keer. Hierdie hittesiklus sal
voortgaan totdat al die stikstof in die kompos opgebruik is. As die gids se volumes van 15 sakke mis gevolg
is, sal die kompos warm genoeg word vir goeie ontbinding, ryp raak en afkoel na 6-8 weke.
Meng van die Bestanddele
Meng al die verskillende bestanddele deeglik wanneer die hoop omgekeer word. Maak seker dat die
buitenste materiale na die binnekant geskuif word en die binneste materiale na die buitekant. Dit verseker
dat al die materiale aan die hoë temperature en ontbindingsproses blootgestel word.
Voginhoud
Dit is belangrik om die voginhoud te toets om seker te maak dat dit voldoende is, want baie vog word
afgegee in die vorm van stoom wanneer die komposhoop warm word en moet dus vervang word. Probeer
om 50% vogtigheid in die kompos te behou.
Die voginhoud kan maklik getoets word wanneer die kompos omgekeer word deur ‘n handvol kompos in u
vuis vas te druk. Indien vloeistof uitdrup, is die materiaal té nat. As geen vloeistof uitdrup nie, maar die
materiaal nie sy vorm behou wanneer die hand oopgemaak word nie, dan is dit té droog en moet meer
water bygevoeg word. As daar geen water uitdrup wanneer u die materiaal in u hand vasdruk nie en dit sy
vorm behou wanneer die hand oopgemaak word, dan is dit na-aan die regte voginhoud van 50%.
Laat 'n effense helling bo-op die hoop en plaas dekgras of graansakke daarop om oortollige reënwater uit
die hoop te hou. Té veel vog kan die komposhoop te veel laat afkoel.
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Kenmerke van Goeie Gehalte Kompos
Na omtrent 2 maande sal die omkeerproses
klaar wees, maar laat die kompos vir ‘n
verdere 4 maande staan om deeglik ryp te
word voor dit reg is om gebruik te word om
groente te kweek. Die kompos hoef nie
verder gedraai te word nie, maar laat dit in
die skaduwee of bedek dit met dekgrasse of
enige asemhaalbare materiaal om te
verhoed dat dit uitdroog.
Moenie die komposhoop met plastiek
toemaak nie, want dit kan suurstof van die
lewende organismes weerhou.
Wanneer die proses klaar is, behoort die
kompos donker bruin van kleur te wees met
‘n soet en aangename reuk; ‘n
krummelagtige struktuur hê en growwe
swamdrade behoort sigbaar te wees.
Wanneer die kompos reg is, kan dit vir jare
lank so geberg word sonder dat die
voordelige voedingswaarde verlore gaan.
Teen hierdie tyd sal die kompos 3,5m3 groot wees en stabiele organiese voedingstowwe en entstof bevat.
Gebruik van Kompos
Ons wil graag sien dat kompos op elke plaas benut word waar ons boere leer om getrou te wees met dit
wat God in Sy algenoegsaamheid in ons hande geplaas het.
Kompos kan as oppervlakbemesting, in plantstasies of in vore gebruik word. Die potensiële opbrengs met
die gebruik van kompos van goeie gehalte is baie hoog en die koste om dit te maak, is net 'n paar dae se
arbeid om die materiaal te versamel, die hoop te bou en 5 of 6 keer te draai. Die geleentheid om as
groenteboer te presteer deur die insetkostes te verminder en gesonde, voedsame groente te kweek, hang
af van wat ons insit!!!
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4. Saailingkwekerye
Dit is beslis makliker vir boere om saailinge direk te plant eerder as om saad te saai, maar die ontwerp, bou
en bestuur van saailinge moet slegs deur meer ervare kwekers aangepak word. Die saailingstelsel is baie
voordelig aangesien slegs 'n klein area in die vroeë stadiums van sensitiewe groei bestuur hoef te word,
eerder as om 'n hele veld met klein opskietende plantjies te versorg. Sodra die saailinge 7-10cm groot is,
kan die beste van hierdie saailinge oorgeplant word en is daar nie 'n moontlikheid van gapings en
ongelykvormige plante nie.
Saailingkwekerye kan in die grond op verhoogde beddings wees of in saailinghouers. Goeie dreinering is
van uiterste belang. 'n Saailingkwekery moet in 'n veilige omgewing en naby 'n waterbron wees. Skadu is
baie belangrik in die vroeë vestigingsfase van die groentesaailinge. Hierdie skaduwee kan van skadunet,
palmblare, grasdak, riete of stokkies wees. Die struktuur moet verkieslik hoog genoeg wees sodat die
persoon wat die beddings natmaak en bestuur maklike toegang kan hê, ongeveer 2m bo die grondvlak.
Neem die beweging van die son in ag en ontwerp die skadukap of dak op die regte manier om skadu te
verseker. Om te verseker dat genoegsame skadu verkry word vir die grootste gedeelte van die dag, moet
dit wyer as die bedding wees.
Saailingmengsels is baie belangrik vir gesonde en stewige plante.
Maak ‘n mengsel van 1/3e grond, 1/3e growwe sand en ‘n 1/3rd goed gesifte fyn kompos.
Saailingbeddings
Maak 'n verhoogde bedding van 100cm breed, 15cm hoog en so lank as wat nodig is volgens die vereiste
hoeveelheid saailinge (sien hoofstuk 2.4). Plaas 5cm van die saailingmengsel bo-op die "verbreekte"
verhoogde saailingbedding. Maak die mengsel deeglik nat. Druk die vogtige grondmengsel stewig vas met
'n plat houtplank. Gebruik dan die smal rand van die plank om 'n voor van 1cm diep oor die bedding te
druk, en herhaal elke 10cm. Spasieer die saad 5cm ('n vuurhoutjiedosie se lengte) uitmekaar in elke ry,
sodat die plantjie met sy wortelstelsel veilig uitgetrek sal kan word. Strooi daarna die fyn saailingmengsel
oor die geplante sade, maar om ontkieming te bevorder moet dit nie weer vasgedruk word nie.
Saailinghouers
Saailinghouers is die doeltreffendste manier om saailinge van goeie gehalte te kry met min vermorsing van
arbeid en water, terwyl dit ook uitstekende wortelmassa en strukturele integriteit verseker. Ou eierhouers
of tuisgemaakte papierrolletjies kan as 'n alternatief vir saailingehouers gebruik word. Voordat die houers
gebruik word, moet dit in 'n sterk bleikoplossing van 1 deel bleikmiddel tot 10 dele water geweek word om
te verseker dat dit geen plae of siektes bevat nie. Vul die houers met die saailingmengsel, druk dan elke
holte tot 1cm diep en maak dit deeglik nat. In meeste gevalle moet net 1 saadjie per holte gesaai word. Vul
dan die oorblywende 1cm met die res van die klam saailingmengsel en skraap ekstra materiaal af. Om
ontkieming te bevorder moet dit nie vasgedruk word na die saad geplant is nie.
Skryf die gewas, variëteit en datum waarop dit geplant is op roomysstokkies of plastiekstroke sodat ‘n mens
kan weet watter plante waar geplant is.
Natmaak
Die hoë komposverhouding in die saailingmengsel behou baie vog en die ekstra beskerming van skadu sal
voorkom dat die saailinge vogstremming ondervind. Om een keer per dag liggies met 'n gieter met 'n baie
fyn spuitkop nat te maak, is gewoonlik voldoende, maar in baie warm toestande kan dit nodig wees om
twee keer per dag water te gee. Wees versigtig om nie te veel water te gee nie, want dit kan bakteriese
verwelking veroorsaak en die kweker mislei om meer water toe te dien. Hou die plante dop en voel gereeld
die grondmengsel om die vogtigheid te bepaal en die nodige aanpassings aan te bring.
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Verplanting
Begin die saailinge 10 dae voor die uitplanting verhard deur dit aan meer sonlig bloot te stel en toediening
van water te verminder. Dit is maklik om te doen as die skadu-dakke met palmtakblare, riete of dekgras
gebou is, want dakmateriaal kan geleidelik verwyder word om stelselmatig meer lig toe te laat.
Halveer aanvanklik die watertoediening op alternatiewe dae, en beperk dit daarna deur elke tweede dag
geen water te gee nie. Maak egter seker dat die saailinge baie water kry en versadig is in die ure voordat dit
uitgeplant word.

Wanneer saailinge uit die saaibeddings gehaal word, moet 'n goeie, skerp handgrafie gebruik word om
voldoende, ongeskonde wortels saam met die saailingmengsel uit te haal. Saailinge moet in die skaduwee
gehou word totdat dit uitgeplant word. Dit moet so gou moontlik in goed voorbereide groentebeddings
geplant word.

Plantstokkie - T-vormig
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'n Plantstokkie (dibbelstok) is 'n noodsaaklike stuk gereedskap
om saailinge mee te plant. Dit is ‘n afgeronde stok wat gebruik
word om 'n klein gaatjie in die grond te maak waarin saailinge
geplant gaan word. Die plantstokkie moet aan die einde effe
gepunt en effens wyer wees as die saailinge, maar kan met
baie verskillende handvatsels gemaak word bv. reguit, Tvormig of gebuig. By groter aanplantings is 'n plantstokkie met
'n lang steel wat tot by u middellyf pas en wat 'n dieptemerker
het baie voordelig. Huishoudelike groentekwekers kan
eenvoudig 'n hout plantstokkie van 20-25cm uit 'n besemsteel
maak met groewe daarin gesny om te voorkom dat dit gly.
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Draai eers die plantstokke deur God se kombers om seker te maak dat die deklaag nie in die gat gedruk
word nie. Druk dan die plantstokkie in die grond om 'n gaatjie met die vereiste diepte te maak. Sorg dat
daar tydens die oorplanting van saailinge geen lugruimtes oorbly onder die wortels van die saailing nie,
want sulke lugruimtes kan veroorsaak dat groei vertraag word of dat die plant selfs sterf.

Plaas die saailing op die regte vlak en
druk die plantstokkie teen 45° naby die
saailing in om die grond saggies teen die
saailing se wortels te druk. So kan die
saailing goed geplaas word en verseker
dit dat daar geen lugruimtes rondom die
wortels is nie.

Die klein gaatjie wat naby die plantjie in
die kompos agterbly, kan met die voet of
hand bedek word of net so gelaat word
om natuurlik op te vul.
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5. Plaag- en Siektebestryding
Dit kan ontmoedigend vir 'n boer wees om 'n pragtige oes te groei en net voor oestyd toe te kyk hoe dit
voor sy oë vernietig word as 'n plaag of siekte dit uitwis. Ons moet verstaan dat ons in 'n gevalle wêreld
werk en dat ons eerstens toegewyd oor ons gewasse en lande moet bid vir God se beskerming teen plae en
siektes, asook om dinge in 'n goddelike orde te doen wat deur Sy genade, Sy beskerming bied. (Sien die
Bybelse beginsels in die Verwysingsgids vir instrukteurs).
Lewende en Gesonde Grond
Afgesien van die geestelike bedekking deur gebed en gerigtheid waarmee God ons seën, is lewendige en
gesonde grond een van die probleme in plaagbestryding wat die meeste misgekyk word. In gesonde grond
vind ons die biologiese weegskaal wat deur God geskep is en nodig is vir goeie, produktiewe groei van
plante en lewende organismes. Gesonde plante het 'n natuurlike weerstand teen plae en siektes, maar dit
kom slegs voor wanneer hulle goed gevoed word en in gesonde, lewende grond groei. Die kompleksiteit
van die lewe in die grond is 'n lewenslange studie en ontdekking wat buite die bestek van hierdie
Groentegids val. Dit is egter belangrik om te sê dat ons 'n groot verskeidenheid lewende organismes
benodig om ‘n goeie verhouding te hê tussen organismes wat dooie en lewende plantmateriaal eet, en
organismes wat op ander prooi. Dor lande en dor grond is baie problematies. Dit moedig 'n oplewing van
plae en siektes aan omdat daar geen natuurlike rooforganismes is om hierdie uitbarsting te beheer nie.
Vernietiging van een plaag kan gereeld ook alle voordelige rooforganismes uitwis, wat weer uitbarstings
van ander plae of siektes veroorsaak. Hierdie ekologiese balans moet so goed as moontlik bestuur word.
Die beste wyses om lewende grond te verbeter en te kweek, is deur kompos van hoë gehalte te gebruik en
God se kombers aan te wend. Die nodige ekologiese balans kan tyd neem, soveel as 'n paar toegewyde
seisoene voor u die vrugte kan pluk.
Ons moedig boere aan om hul biologiese medestryders te leer ken - paddas eet wurms, vlieë, motte, slakke
en naakslakke; erdwurms bou grondstruktuur en maak die grond meer poreus; bye en skoenlappers is
noodsaaklik vir bestuiwing om vrugte te kry; lieweheersbesies eet plantluise; parasitiese perdebye hou
problematiese ruspes onder beheer; spinnekoppe en voëls is ook uitstekend om plae onder beheer te hou,
ens. Die ingesteldheid dat die tuin 'kaal grond sonder goggas of lewende wesens moet wees', benodig 'n
radikale aanpassing voordat sukses behaal kan word.
Rotasies
Plae en siektes bou vinnig in die grond op wanneer dieselfde gewasse of families daarvan, jaar na jaar in
dieselfde grond verbou word. Met verbouing van groente is dit noodsaaklik dat die rotasie van
vrugdraende, blaar- en wortelgewasse elke 6 maande toegepas moet word om te verseker dat hierdie
siklusse van siektes verbreek word. Hierdie rotasie sal redelik suksesvol wees om te voorkom dat plae en
siektes opbou, met 'n volledige onderbreking van 12 maande in die ontwerp. Rotasies binne rotasies
verminder ook die risiko van ophoping van siektes, selfs binne die siklus van 6 maande. Dit is nogal
kommerwekkend hoeveel boere nog aanplanting van 'n enkele gewas beoefen en nie verstaan waarom hul
oeste so gereeld onder ernstige aanvalle deurloop nie.
Gereelde Inspeksies
Boere moet daagliks hul gewasse inspekteer om die voorkoms en skade wat deur plae en siektes
veroorsaak word, waar te neem en so goeie geïntegreerde plaagbestrydingsbeheer toepas.
Verwydering met Hand en Hoenders
'n Baie effektiewe manier om groot plaagdiere soos ruspes, kewers, slakke en naakslakke in 'n klein tuintjie
te bestry, is om dit met die hand te verwyder. Dit is makliker om slakke en naakslakke snags in die oopte te
vind. Hoenders kan ook in die gedeelte van die tuin geplaas word waar aanplanting binne 'n paar dae gaan
plaasvind om snywurms en ander plae te eet voordat die aanplanting begin.
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Verwyder Siek Blare en Plante Onmiddellik
Dit word aanbeveel dat besmette lote afgesny word of die siek plant eenvoudig ontwortel en 'n hele ent
van die tuin af weggegooi word. Dit moenie in die rye of in die omgewing van die tuin of naby die
komposmateriale gelos word nie. Op hierdie manier word die besmetting van naburige plante verhinder en
kan 'n oes gered word as dit vroeg genoeg opgetel word.
Lokvalle en Afskrikmiddels
Lokmiddels lok plae weg van die plante en kan in die vorm van lig, reuk of fisiese strikke wees. 'n Goeie
voorbeeld van 'n lokval vir slakke en naakslakke is om klein bakkies, soos ou jogurthouers, in die grond te
plaas en 2cm bier daarin te gooi. Die slakke word deur die sterk reuk van die bier gelok en verdrink in hul
dronk bedwelming. Die houers moet daagliks skoongemaak en die bier elke paar dae vervang word.
Deur gladde, klam strukture soos houtplanke rondom vatbare plante te plaas, kan dit die versameling van
slakke en naakslakke vergemaklik omdat hulle bedags daaronder sal skuil.
‘n Voëlverskrikker of ou CD's wat bo die groente aan vislyn vasgebind word, kan effektief wees om lastige
voëls weg te hou.
Afweermiddels
Voorkomende maatreëls is verreweg die beste manier om plae en siektes te bekamp aangesien dit
uitbarsting van siektes en plae kan verhoed. As u 'n geskiedenis met 'n spesifieke plaag in ‘n land het, moet
afweermiddels elke 7-14 dae aangewend word om te verseker dat dit nie weer 'n probleem word nie.
Plante soos gousblomme, petunias, sitroengras, basiliekruid, roosmaryn en kruisement is onder andere
baie goed om probleme in die tuin af te weer. Dit kan maklik deel van die ontwerp van die tuin gemaak
word, hetsy in rye of met tussenruimtes dwarsdeur die tuin.
Bespuiting met ‘n mengsel gemaak van uie, brandrissie en knoffel is ‘n uitstekende opsie om plae af te
weer. Daar is ook baie essensiële olieplante wat aromaties afwerende eienskappe het, insluitend neem-,
lemoen-, eucalyptus-, sitroengras-, laventel-, salie-, roosmaryn-, tiemie- en kruidnagelolie. Verskeie van die
mengsels van afweermiddels kan ook gebruik word as spuitmiddel om beheer toe te pas.
Bespuit Slegs Aangetaste Areas
Die meeste mense sal, as hulle 'n plaag sien, die hele land bespuit. Dit is nie regtig die regte manier om die
voorkoms van plae te beheer nie. Verkieslik moet slegs aangetaste areas bespuit word om probleme in die
areas uit die weg te ruim sodat dit nie na die res van die land versprei nie. Onthou dat hierdie bespuitings
waarskynlik voordelige en nadelige organismes sal doodmaak en afweer. Probeer dus om die moontlike
ekologiese skade wat u kan veroorsaak te beperk deur die omvang van bespuiting tot die betrokke gebiede
te beperk. Spuit besmette gebiede laatmiddag met 'n fyn spuitkop om te verhoed dat die plante stres.
Toets bespuitings op sekere plante om te verseker dat u mengsels korrek is en nie onnodige skade aanrig
nie. Hier volg 'n paar voorbeelde van honderde beskikbare konkoksies:
Seepbespuitings is goed om plantluise, skubbe, blaaspootjies en miete te beheer. Spuit direk op alle
besmette oppervlaktes om te verseker dat die insekte volledig bedek is. 2 teelepels vloeibare seep per liter
water.
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Seep-en-oliebespuitings is effektiewer omdat dit die effektiewe seepmiddel, die effek van die olie om
oppervlaktes te bedek, sowel as sommige afwerende eienskappe kombineer om plae langer weg te hou.
Plantluise, blaaspootjies, witluise, skubbe en witvlieg haal deur hul vel asem. Deur die oppervlaktes met
olie te bedek sal hul versmoor. Die afwerende eienskappe en sterk reuk van brandrissie, ui, knoffel en
ander bestanddele van essensiële olies is geweldig doeltreffend om plae vinnig uit die tuin te jaag.
Opsie 1 – Meng 1 teelepel vloeibare seep, 1 teelepel asyn, 10ml kanola- of sojaolie en 1 liter water.
Opsie 2 – Druk 6 warm brandrissies (of 2 eetlepels brandrissiepoeier), 2 bolle knoffel en ui tot 'n pulp, voeg
'n teelepel vloeibare seep, 2 teelepels kookolie en 'n koppie warm water by. Laat dit oornag staan. Filtreer
dan die vaste deeltjies uit en vul die mengsel aan met water tot 'n liter.
Opsie 3 – Neemolie ('n uittreksel uit die Neem-boom se saad) is ‘n uiters gewilde organiese oliebespuiting
teen ruspes, plantluise, miete, witluise en witvlieë. ‘n Eenvoudige bespuiting op die blare van plante is
genoeg om die voeding en lewensiklus daarvan te onderbreek, en hoewel dit nie oombliklik is nie, sal dit
plae doodmaak. Daar is ook bevind dat neemoliebespuitings effektief is om sprinkane af te skrik en
poeieragtige skimmel te beheer. Neemolie is nie skadelik vir voordelige insekte nie. Meng 1 teelepel
vloeibare seep, 2 teelepels neemolie en 1 liter water.
Melkbespuiting - Die gebruik van verdunde melk- en wateroplossings is net so effektief teen poeieragtige
skimmel soos kommersiële swamdoders. Melkoplossings is ook effektief teen mosaïekvirus, brandroes en
ander swaminfeksies op pampoentjies, tamatie, komkommer en ander gewasse. Meng 100ml melk met
900ml water.
Seep en Koeksoda
Koeksoda / bikarbonaat is baie alkalies (hoë pH) en skep 'n vyandige omgewing vir swamsiektes soos
meeldou en vroeë roes op aartappels, tamaties en pampoentjies. Meng 1 teelepel vloeibare seep, 1
teelepel koeksoda en 1 liter water. Toets die bespuiting voordat dit op die hele oes toegedien word.
Bacillus Thuringiensis - 'n Kommersiële opsie is Bacillus thuringiensis of Bt. Bt is 'n bakterie wat natuurlik in
die grond voorkom en wat 'n gifstof afskei wat slegs skadelik is vir sekere inseklarwes. Bt word as 'n
biologiese insekdoder op die blaaroppervlaktes van baie plante gespuit en is 'n uitstekende biologiese
bestrydingsmeganisme teen larwes van sekere insekplae met geen bekende newe-effekte op ander
organismes nie. Bt moet deur die larwes geëet word om te werk en, sodra dit ingeneem is, val dit die
ingewande van die insek aan wat dit dan doodmaak.
Strooi Poeieragtige Middels
Hout-as is baie effektief in die voorkoming van mielieboorder- en kommandowurminfestasies in mielies /
suikermielies. Plaas 'n knippie hout-as in die tregter van elke mielieplant wanneer dit omtrent kniehoogte
is. Die aftrap van die steel na oestyd is ook baie effektief om mielieboorders wat gaan oorwinter aan UV-lig
bloot te stel, en voëls soos hoenders en tarentale kan dan die larwes oppik.
Vir die beheer van kommandowurms in alle mieliekultivars, dien elke twee weke 'n knippie hout-as toe
totdat die plant die pluimstadium bereik het. Dit is bewys dat dit baie effektief is, selfs wanneer bure misluk
het met chemiese bestryding.
Diatomaceous earth is 'n fyn, krytagtige poeier wat bestaan uit versteende diatome. As dit op insekplae
gestrooi word, klou dit vas aan hulle en trek die vog weg van hul eksoskelette wat dehidrasie en selfs hul
dood veroorsaak. Dit kan ook rondom die stingels van kosbare gewasse gestrooi word om as 'n versperring
teen snywurms, slakke en naakslakke te dien.
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Gesonde mense eet gesonde plante wat afkomstig is van gesonde, lewende grond!!! Ons
moet alles in ons vermoë doen om lewe in die grond aan te moedig, net soos ons Hemelse Vader ons
van die begin af in die skepping gewys het om te doen.

In 'n tuin wat biologies bestuur word, moet onvolmaakthede in die groente geduld word ten bate van dit
wat u probeer bereik, maar natuurlik nie ten koste van sukses nie. Probeer u uiterste bes om die gebruik
van chemiese plaagdoders wat skadelik vir die mens en die omgewing is, te vermy. Onthou dat dit nie die
doel is om al die insekte, swamme en bakterieë uit te wis nie. In plaas daarvan probeer ons 'n gesonde
habitat vir alle lewende wesens aanmoedig om in balans saam te kan bestaan. Sorg dat u Farming God's
Way se goeie agronomiese beginsels toepas, sien om na die grond en sy biologiese balans, skep ideale
omgewings vir gesonde plante, beperk plaagdoders tot die minimum en vermy chemiese middels heeltemal
indien moontlik.
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6. Riglyne vir Groenteverbouing
Die eenvoudigste manier om tussen verskillende soorte groente te onderskei, is om dit te verdeel in
vrugdraende, blaar- en wortelgroentesoorte wat elke 6 maande tydens die lente- en herfsplanttyd gewissel
word. Elke groentesoort se verbouingsproses sal afsonderlik bespreek word, afhangend of ‘n oppervlakkomposlaag of ‘n tegniek vir mis en lae volume kompos toegepas word.

6.1 Vrugdraende Groentesoorte
6.1.1 Groenbone en Ertjies
A) Groenbone en Ertjies – Tegniek vir Oppervlakkompos

Bo-en-behalwe die feit dat groenbone en ertjies heelwat proteïene
bevat wat baie belangrik is in veral arm gemeenskappe waar die
dieet hoofsaaklik uit koolhidrate bestaan, bevat dit ook vitamiene A,
B, C en K, antioksidante en spoor-elemente vir 'n gesonde leefwyse.
Groenbone verkies om in die lente en laat somer geplant te word
met optimale groeitemperature van 16-25°C. Ertjies daarenteen vaar
beter in koeler herfs- en winteraanplantingstye met optimale
temperature van 12-23°C.
Uitleg
Plant boontjies en ertjies direk in die grond, 10cm uitmekaar en
75cm tussen rye.
Span Toue om die Plantstrook te Bepaal
Span 'n tou vanaf een 75cm permanente pen tot by die
aangrensende pen aan die ander kant van die bedding. Plaas tydelike
penne 10cm afwaarts van die permanente penne en span 'n tweede tou daar om die komposstrook so vas
te stel. Maak seker dat beide toue styf en reguit is deur dit op te lig en weer te laat los.
Verwyder God se Kombers
Om die werk te vergemaklik tydens hierdie uitlegproses, skuif net God se kombers tydelik afwaarts van die
10cm komposstrook om seker te maak dat niks daarvan begrawe word nie. As God se kombers begrawe
word voordat dit goed ontbind het, kan dit ‘n negatiewe stikstofperiode in die grond veroorsaak en
sodoende die oes se totale opbrengs verminder.
Grondverbreking
Indien die grond baie hard is, druk 'n vurk tot ‘n diepte van 30cm in en trek dit 'n bietjie agtertoe totdat die
grond los raak. Verwyder enige klippe of stene wat u met die vurk voel, maar moenie in die versoeking kom
om die grond op te lig of om te dol nie - dit moet net gebreek word. Hou aan tot elke 10cm vir die lengte
van die strook gedoen is.
Regstelling van Suur Grond
Om die suurgehalte (pH) van grond reg te stel en sodoende voedingstowwe aan plante beskikbaar te maak,
strooi 1 eetlepel hout-as of beenmeel, of 1 teelepel landboukalk eweredig oor elke 60cm van die strook.
Oppervlakkompos
Plaas ‘n laag kompos van 3cm dik bo-op die grond in die 10cm breë strook van elke ry. Dit is nie nodig om
die kompos in die grond in te werk nie. Met hierdie gebruik van oppervlakkompos, volg ons presies die
metode wat die Here van die hele skepping sedert die begin aan ons gewys het. Hy het dit so ontwerp dat
plante van bo die grond gevoed word.
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Maak Vore en Saai
Maak 'n akkurate en egalige voor met 'n diepte van 3cm ('n vuurhoutjiedosie se wydte) deur 'n skoffel se
punt in die middel van die strook te druk. Saai dan die boontjies of ertjies 10cm (ongeveer 'n handbreedte)
uitmekaar in hierdie voor. Bedek die saadjies deur die kompos toe te knyp en liggies vas te druk.

God se Kombers
Moenie God se kombers oor die plantsone skuif totdat die saad ontkiem het nie. Daarna moet dit tot
teenaan die plantjies se stamme geskuif word. Verseker dat God se kombers die grond 100% met ‘n laag
van 2,5cm dik bedek om onkruid te onderdruk en vogtigheid in die grond te bewaar.
Oes
Oes groenbone en ertjies gereeld om te verseker dat dit aanhou blom en nuwe peule maak.
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B) Groenbone en Ertjies – Tegniek vir Mis / Lae Volume Kompos

Bo-en-behalwe die feit dat groenbone en ertjies heelwat proteïene bevat
wat baie belangrik is in veral arm gemeenskappe waar die dieet
hoofsaaklik uit koolhidrate bestaan, bevat dit ook vitamiene A, B, C en K,
antioksidante en spoor-elemente vir 'n gesonde leefwyse. Groenbone
verkies om in die lente en laat somer geplant te word, met optimale
groeitemperature van 16-25°C. Ertjies daarenteen vaar beter in koeler
herfs- en winteraanplantingstye met optimale temperature van 12 tot
23°C.
Uitleg
Plant boontjies en ertjies direk in die grond, 10cm uitmekaar en 75cm
tussen rye.
Span Toue
Span 'n tou vanaf een permanente pen tot by die aangrensende 75cm
permanente pen aan die ander kant van die bedding. Maak seker dat die
tou styf en reguit is deur dit op te lig en weer te laat los.

Verwyder God se Kombers
Om die werk te vergemaklik tydens hierdie uitleg proses, skuif net God se kombers tydelik 20cm tydelik
afwaarts van die tou en maak seker dat niks daarvan begrawe word nie.
Grondverbreking
Indien die grond baie hard is, druk 'n vurk tot ‘n diepte van 30cm in en trek dit 'n bietjie agtertoe totdat die
grond los raak. Verwyder enige klippe of stene wat u met die vurk voel, maar moenie in die versoeking kom
om die grond op te lig of om te dol nie - dit moet net losgebreek word. Hou aan om dit elke 10cm in die ry
af te doen.
Maak Vore
Gebruik 'n skoffel om vore van 10cm diep al langs die gespande tou te maak. Plaas die grond afwaarts van
die tou sodat dit later weer gebruik kan word. Herhaal hierdie proses elke 75cm.
Regstelling van Suur Grond
Om die suurgehalte (pH) van grond reg te stel en sodoende voedingstowwe aan plante beskikbaar te maak,
strooi 1 eetlepel hout-as of beenmeel, of 1 teelepel landboukalk eweredig oor elke 60cm van die strook.
Mis/Kompos
Versprei 500ml kompos of mis eweredig oor elke meter in die voor. Bone gebruik nie baie voeding nie, so
hierdie hoeveelheid behoort genoeg te wees, al is die grond van swak gehalte.
Skeidingslaag en Saaidiepte
Neem 'n bietjie grond van die hoop af en bedek die mis met minstens 3cm grond om 'n akkurate finale
saaidiepte van 3cm te skep en ook 'n goeie skeidingslaag tussen die saad en mis te verseker. As u nie die
saad van die mis skei nie, sal ontkieming swak wees as die mis die saad brand. Dit is natuurlik nie die geval
met kompos van hoë gehalte nie.
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Saai
Die saad moet 3cm diep en 10cm ('n handbreedte) uitmekaar gesaai word en dan met fyn los grond bedek
word, verkieslik met 'n effens opgehewe oppervlak om goeie ontkieming te bewerkstellig.

God se Kombers
Moenie God se kombers oor die plantsone skuif totdat die saad ontkiem het nie. Daarna moet dit tot
teenaan die plantjies se stamme geskuif word. Verseker dat God se kombers die grond 100% met ‘n laag
van 2,5cm dik bedek om onkruid te onderdruk en vogtigheid in die grond te bewaar.
Oes
Oes groenbone en ertjies gereeld om te verseker dat dit aanhou blom en nuwe peule maak.
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6.1.2 Eiervrug – Tegniek vir Kompos / Mis
Eiervrug bevat relatief min vitamiene en minerale, maar
het 'n hoë konsentrasie van antioksidante. Dit is ook
een van die makliker vrugdraende groentesoorte om te
verbou en baie minder vatbaar vir plae en siektes as
tamaties. Dit moet gekweek word in grond wat diep,
goed gedreineer en vrugbaar is.
Eiervrug verkies om in die lente of vroeë somer geplant
te word met optimale temperature van 20-27°C.
Uitleg
Vir maklike toegang word aanbeveel dat grootskaalse
produsente eiervrug in dubbele rye 75cm uitmekaar
plant met 60cm tussen plante. Laat dan 'n ry van 150cm
breed oop tot by die volgende dubbele ry.
Kleinskaalse tuiniere kan dit 60cm uitmekaar in 75cm rye kweek vir die beste gebruik van beperkte ruimte.
Eiervrug is baie swaar en daarom word aanbeveel dat 'n traliewerk in die rye gebou word om
ondersteuning aan plante te bied.
Span die 60cm Meetsnoer
Span 'n 60cm meetsnoer vanaf die een 75cm permanente pen tot by die aangrensende 75cm permanente
pen aan die ander kant. Maak seker dat die tou styf en reguit is deur dit op te lig en weer te laat los.
Verwyder God se Kombers
Skuif God se kombers 30cm afwaarts van die plantstasies om die grond bloot te stel.
Grondverbreking
Gee u eiervrugte 'n goeie kans vir sukses deur elke ry met 'n vurk tot 'n diepte van 30cm los te maak.
Voorbereiding van Plantstasies
Die wye afstand tussen plante maak hulle die geskikste vir insette wat direk in plantstasies geplaas word,
eerder as om oppervlakkompos te gebruik. Maak die plantstasies 15cm diep by elke 60cm merk op die
meetsnoer en skuif die grond afwaarts teen die helling, weg van die meetsnoer. Sorg dat die grond netjies
opgehoop is om later weer te gebruik. Plantstasies moet 12cm breed en 15cm lank wees. Herhaal dit vir
elke 75cm ry, of berei alternatief met veldskaal dubbele rye voor teen 75cm en 'n loopvlak van 150cm
tussen-in.
Regstelling van Suur Grond
Om die suurgehalte (pH) van grond reg te stel en sodoende voedingstowwe aan plante beskikbaar te maak,
strooi 1 eetlepel hout-as of beenmeel, of 1 teelepel landboukalk eweredig in elke plantstasie.
Kompos/Mis
Dit is verkieslik om 500ml kompos in elke plantstasie toe te dien. As daar nie kompos beskikbaar is nie,
moet verouderde mis gebruik word, want die gebruik van vars mis het tot gevolg dat daar 'n oormatige
hoeveelheid blare en minder vrugte groei.
Saaidiepte en Skeidingslaag
Bedek al die insette met grond vanaf die hoop wat afwaarts geplaas is totdat die grondoppervlak weer
gelyk is. Plaas God se kombers 2,5cm dik bo-oor die plantstasies.
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Plant Saailinge
Draai die plantstokkie deur God se kombers en druk dit in die middel van elk van die plantstasies in tot die
vereiste diepte. Wees versigtig dat die saailinge se wortels nie in 'n J-vorm gebuig word nie, want dit sal die
groei van die plante nadelig beïnvloed. Maak dus seker dat die diepte van die gat wat met die plantstokkie
gemaak word voldoende is, maar ook nie te diep nie. As die gat te diep is, sal dit veroorsaak dat daar 'n
lugruimte tussen die grond en die wortels is wat ook nie wenslik is nie. Om te verseker dat dit nie gebeur
nie, hou die saailing op sy plek en druk skuins met die plantstokkie of u vingers om sodoende die grond
saggies teenaan die wortels te druk. Dit verseker dat die saailing se wortels nie gebuig word nie en dat daar
geen lugruimtes rondom die wortels is nie.

Plaagbeheer
Die eerste verdediging teen plae en siektes is om te sorg dat die plante stresvry gehou word deur gesonde
grond, 'n digte deklaag (God se kombers) en 'n uitstekende hoeveelheid voedingstowwe te voorsien. Enige
organiese plaagbeheer moet op voorkoming eerder as genesing fokus (sien hoofstuk 5).
Alle koolplante, eiervrug, tamaties, rissies en aartappels is vatbaar vir soortgelyke plae en siektes. Daarom
is dit baie belangrik dat wisselbou met 'n onderbreking van 2 jaar vir hierdie gewasse beplan word.
Kyk gereeld na u plante en as siek plante geïdentifiseer word, is dit beter om daardie plante eenvoudig uit
die tuin te verwyder.
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6.1.3 Rissies – Tegniek vir Kompos / Mis
Rissies kom in baie vorms en kleure voor (groen,
oranje, geel en rooi) en bevat baie vitamiene C
en antioksidante. Dit is 'n redelik maklike
vrugdraende groentesoort om te kweek, maar dit
is baie vatbaar vir plae en siektes en benodig
diep, goed gedreineerde, ryk grond. Rissies
verkies om in die lente of vroeë somer geplant te
word, met optimale temperature van 20-27°C.
Uitleg
Rissies word met 'n hoër plantdigtheid as eiervrug geplant. Plant rissies 45cm tussen saailinge en 75cm
tussen rye, soortgelyk aan kool. Rissieplante kan teen die einde van die groeiseisoen te swaar word en
meegee, daarom word aanbeveel dat 'n traliewerk in die rye gebou word om ondersteuning aan plante te
bied.
Span die 45cm Meetsnoer
Span 'n 45cm meetsnoer vanaf die een 75cm permanente pen tot by die aangrensende 75cm permanente
pen aan die ander kant. Maak seker dat die tou styf en reguit is deur dit op te lig en weer te laat los.
Verwyder God se Kombers
Skuif God se kombers 30cm afwaarts van die plantstasies om die grond bloot te stel.
Grondverbreking
Gee u rissies 'n goeie kans vir sukses deur elke ry tot 'n diepte van 30cm los te breek.
Voorbereiding van Plantstasies
Die wye afstand tussen plante maak hulle die geskikste vir insette wat direk in plantstasies geplaas word,
eerder as om kompos oor die hele oppervlak te versprei. Maak plantstasies 15cm diep by elke 45cm merk
op die meetsnoer en skuif die grond afwaarts teen die helling, weg van die meetsnoer. Sorg dat die grond
netjies opgehoop is om later weer te gebruik. Plantstasies moet 12cm breed en 15cm lank wees. Herhaal
dit vir elke 75cm ry, of berei alternatief met veldskaal dubbele rye voor teen 75cm en 'n loopvlak van
150cm tussen-in.
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Regstelling van Suur Grond
Om die suurgehalte (pH) van grond reg te stel en sodoende voedingstowwe aan plante beskikbaar te maak,
strooi 1 eetlepel hout-as of beenmeel, of 1 teelepel landboukalk eweredig in elke 45cm plantstasie.
Kompos/Mis
Dit is verkieslik om 500ml kompos in elke plantstasie toe te dien. As daar nie kompos beskikbaar is nie,
moet verouderde mis gebruik word, want die gebruik van vars mis het tot gevolg dat daar 'n oormatige
hoeveelheid blare en minder vrugte groei.
Saaidiepte en Skeidingslaag
Bedek al die insette met grond uit die hoop wat afwaarts geplaas is totdat die grondoppervlak gelyk is.
Plaas God se kombers 2,5cm dik bo-oor die plantstasies.
Plant Saailinge
Draai die plantstokkie deur die deklaag en druk dit tot die vereiste diepte in die middel van elke plantstasie
in. Wees versigtig dat die saailinge se wortels nie in 'n J-vorm gebuig word nie, want dit sal die groei van die
plante nadelig beïnvloed. Maak dus seker dat die diepte van die gat wat met die plantstokkie gemaak word
voldoende is, maar ook nie te diep nie. As die gat te diep is, sal dit veroorsaak dat daar 'n lugruimte tussen
die grond en die wortels is wat ook nie wenslik is nie. Om te verseker dat dit nie gebeur nie, hou die saailing
op sy plek en druk skuins met die plantstokkie of u vingers om sodoende die grond saggies teenaan die
wortels te druk. Dit verseker dat die saailing se wortels nie gebuig word nie en dat daar geen lugruimtes
rondom die wortels is nie.
Plaagbeheer
Die eerste aksie om te neem teen plae en siektes is om te sorg dat die plante stresvry gehou word deur
gesonde grond, 'n digte deklaag (God se kombers) en om 'n uitstekende hoeveelheid voedingstowwe te
voorsien. Enige organiese plaagbeheer moet op voorkoming eerder as genesing fokus (sien hoofstuk 5).
Alle koolplante, eiervrug, tamaties, rissies en aartappels is vatbaar vir soortgelyke plae en siektes. Daarom
is dit baie belangrik dat wisselbou met 'n onderbreking van 2 jaar vir hierdie gewasse beplan word.
Kyk gereeld na u plante en as siek plante geïdentifiseer word, is dit beter om daardie plante eenvoudig uit
die tuin te verwyder.
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6.1.4 Pampoentjies - Tegniek vir Kompos / Mis
Hierdie groentesoort sluit pampoen,
botterskorsie, skorsie, waatlemoen,
murgpampoentjie en vlapampoentjie in. Al
hierdie groente is ‘n uitstekende bron van
vitamiene A, C en E, asook 'n diverse groep
antioksidante. Plant pampoen in die lente
tot vroeë somer met optimale
temperature van 18-28°C. Hulle verdra nie
koue nie en moet slegs geplant word
nadat die risiko van ryp verby is.
Uitleg
Daar is baie maniere om pampoentjies te
plant, maar 'n eenvoudige metode is om plantstasies 120cm uitmekaar met 150cm tussen rye voor te berei.
Span die Meetsnoer
Span 'n 60cm meetsnoer vanaf die een 75cm permanente pen tot by die aangrensende 75cm permanente
pen aan die ander kant. Maak seker dat die tou styf en reguit is deur dit op te lig en weer te laat los.
Verwyder God se Kombers
Skuif God se kombers 30cm afwaarts van elke tweede merk op die meetsnoer, of met 120cm tussenposes,
om die grond bloot te stel.
Voorbereiding van Plantstasies
Grawe 'n gat van 'n graaf se diepte en breedte elke 120cm in die ry deur die grond 20cm diep en 20cm wyd
uit te grawe. Herhaal dit elke tweede ry met 150cm spasiëring en skep 'n diamantrangskikking.
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Regstelling van Suur Grond
Om die suurgehalte (pH) van grond reg te stel en sodoende voedingstowwe aan plante beskikbaar te maak,
meng 2 eetlepels hout-as of beenmeel, of 3 teelepels landboukalk met die grond wat uit die plantstasies
gehaal is.
Kompos /Mis
Meng 'n graaf vol mis of kompos met die grond uit elke plantstasie. As mis gebruik word, vul die gat met die
mengsel tot ‘n diepte van 6cm en plaas dan ‘n skeidingslaag van 3cm skoon grond om te verhoed dat die
saad verbrand. Wanneer kompos gebruik word, vul dit met die mengsel en behou ‘n saaidiepte van 3cm
aangesien kompos nie die saad sal verbrand nie.
Saai Saad
Plaas 3 sade in elke plantstasie, 10cm uitmekaar in 'n driehoek en bedek die area met skoon grond uit die
hoop wat afwaarts geplaas is en maak dit gelyk. Dun dit na ontkieming uit tot 2 plante per stasie.
God se Kombers
Sodra die plante ongeveer 10cm lank is, skuif God se kombers tot teenaan die plantstingels. Verseker dat
dit die grond 100% bedek en 2,5cm dik is om onkruid te onderdruk en vogtigheid in die grond te bewaar.
Plaagbeheer
Die eerste verdediging teen plae en siektes is om te sorg dat die plante stresvry gehou word deur gesonde
grond, 'n digte deklaag en 'n uitstekende hoeveelheid voedingstowwe te voorsien. Enige organiese
plaagbeheer moet op voorkoming eerder as genesing fokus.
Witroes (poeieragtige skimmel) kan pampoentjies ernstig aantas. Na reën of tydens mistige toestande,
spuit twee keer per week met 'n mengsel van 1 deel melk tot 9 dele water met 'n teelepel vloeibare seep
om witroes onder beheer te hou (sien Hoofstuk 5). Kyk gereeld na u plante en as siek plante geïdentifiseer
word, is dit beter om eenvoudig daardie plante te verwyder en ver van die tuin daarvan ontslae te raak.

Farming God’s Way Groentegids

42

6.1.5 Suikermielies – Tegniek vir Kompos / Mis

Suikermielies/groenmielies bevat relatief min vitamiene en minerale, maar is steeds 'n baie gewilde en
maklike groot groentesoort om te verbou en is ook baie gehard.
Suikermielies groei beter in temperature tussen 15-25°C, maar is meer geskik vir warmer eerder as koeler
temperature met ideale planttye vanaf lente tot somer.
Uitleg
Plant suikermielies 60cm uitmekaar in rye, met rye 75cm uitmekaar. Suikermielies is 'n klein variëteit mielie
en moet teen 'n hoër plantdigtheid as normale mielies verbou word. Pas dit dus aan deur nie die plante uit
te dun nie.
Span die 60cm Meetsnoer
Span 'n 60cm meetsnoer vanaf die een 75cm permanente pen tot by die aangrensende 75cm pen aan die
ander kant van die bedding. Maak seker dat die tou styf en reguit is deur dit op te lig en weer te laat los.
Verwyder God se Kombers
Skuif God se kombers 30cm afwaarts van elke plantstasie om die grond bloot te stel.
Grondverbreking
As die grond baie dig en hard is, moet mielies 'n beter kans op sukses gegee word deur elke 75cm ry tot 'n
diepte van 30cm los te breek, maar vanweë die 15cm diepte van plantstasies mag dit dalk nie nodig wees
nie.
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Voorbereiding van Plantstasies
Die wye afstand tussen plantstasies maak dit meer geskik vir insette wat direk in plantstasies geplaas word,
eerder as om oppervlakkompos te gebruik. Grawe ‘n plantstasie met 'n diepte van 15cm by elke 60cm
merk. Skuif die grond afwaarts van die meetsnoer en sorg dat die grond netjies opgehoop is om later weer
gebruik te word. Plantstasies moet 12cm breed, 15cm lank en 15cm diep wees. Herhaal hierdie proses vir
elke 75cm ry.
Regstelling van Suur Grond
Om die suurgehalte (pH) van grond reg te stel en sodoende voedingstowwe aan plante beskikbaar te maak,
strooi 1 eetlepel hout-as of beenmeel, of 1 teelepel landboukalk in elke plantstasie.
Kompos/Mis
Dit is verkieslik om 500ml kompos in elke plantstasie toe te dien. Gebruik alternatiewelik vars mis wat 'n
groot hoeveelheid stikstof bevat en baie voordelig is vir die verbou van suikermielies.
Saaidiepte en Skeidingslaag
Gebruik van die grond uit die hoop wat afwaarts geplaas is om al die insette met 'n 3cm skeidingslaag te
bedek. Behou 'n finale saaidiepte van 5cm (die lengte van 'n vuurhoutjiedosie).
Saai Saad
Plant 3 sade in elke voorbereide plantstasie - een aan die linkerkant, een in die middel en een regs.
Bedek die saad met die grond van die afwaartse hoop en skuif God se kombers sodat dit 2,5cm dik bo-oor
al die plantstasies is. Geen uitdunning is nodig vir suikermielies nie, want dit is 'n kleiner gewas en vaar
beter met 'n hoër plantdigtheid as ander kultivars.
God se Kombers
Suikermielies sal deur die deklaag druk wanneer die saad ontkiem. Dit is in teenstelling met ander
groentesaad wat 'n oop ruimte van 5cm nodig het om te ontkiem. Verseker dat God se kombers die grond
100% bedek en 2,5cm dik is om die groei van onkruid te onderdruk en vog te bewaar.
Bo-bemesting
Gebruik ureum of mistee vir bobemesting as suikermielies se blare
tekens van vergeling toon of bleek is.
Druk 'n gaatjie van 3cm diep 'n handbreedte weg van elke
plantstasie aan die opwaartse kant van die plantstasie. Plaas 'n
teelepel ureum in elke gaatjie en maak die grond dan toe en gelyk.
Wanneer mistee gebruik word, gooi 350ml verdunde mistee by
elke plantbasis. Herhaal die toedienings op kniehoogte en dan
weer op die pluimstadium.
Oes
Oes suikermielies wanneer die laaste haartjies van die baard wat
uit die koppe kom net begin verdroog om te verseker dat dit soet
en sappig is.

Farming God’s Way Groentegids

44

Farming God’s Way
Suikermielies
Uitleg vir Suikermielies
Permanente Penne

Permanente Penne

75cm Ry

Gat

Hoop grond afraande
75cm Ry

Helling

Rye regoor die helling
75cm Ry

60cm Meetsnoere

2

3

Maak gate 60cm by 75cm
Grawe gate 15cm diep vir
mis/kompos/miershoop.
Hoop grond op aan
afdraaende kant.

Plaas ‘n gehoopte
eetlepel as of ‘n teelepel
kalk onderin die gat.

Plaas 500ml van
mis/kompos/miershoop
aan onderkant van gat.

5

6

7

1

Kies kwaliteit saad. Plant
3 sade/per gat 5cm diep in
‘n eweredig uitgespreide
lyn in die rigting van die
ry. Maak gate toe met
oorblywende grond.

Dis nie nodig om
Suikermielies uit te dun
nie. Maak seker God se
kombers is 2.5cm dik &
versprei dit eweredig
oor die veld.

Behandel bolangs met Urea
wanneer plante 30cm hoog
is & weer voor bestuiwing.
Plaas ‘n 5ml teelepel Urea
10cm weg aan die
opdraande kant van elke
gat en maak toe met grond.

4

Maak toe met 3cm grond,
hou ‘n 5cm diepte /
vuurhoudjieboks-lengte
vir plant en water gee, of
wag vir die reën.

8

Oes die suikermielies
wanneer die laaste pitte
begin opvul om te
verseker dat hulle soet
en sappig is.

Vertrou op die Here, en doen wat goed is;
bewoon die aarde en beoefen getrouheid. Psalm 37:3
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6.1.6 Tamaties - Tegniek vir Kompos / Mis
Tamaties is die gewildste van al die groente en het baie
goeie voedingswaarde met onder meer vitamiene A, C en
E, sowel as antioksidante. Tamaties is egter ook een van
die moeilikste groentesoorte om suksesvol te verbou. Dit
verg uitstekende bestuursmetodes: diep, vrugbare, goed
gedreineerde grond en uitstekende plaag- en
siektebeheer wat nie algemeen in arm gemeenskappe
voorkom nie. Tamaties moet dus vermy word totdat
voldoende ondervinding opgedoen is en die grond vir 'n
paar seisoene goeie versorging en bemesting gekry het.
Tamaties verkies lente- en vroeë somertye met optimale
temperature van 20-27°C.
Uitleg
Boere wat tamaties op veldskaal kweek, groei meestal
bepaalde variëteite met spasiëring van 60cm tussen
plante en 150cm tussen rye. Dit laat lig beter indring en
vergemaklik beweging. Kleinskaalse tuiniere kan
spasiëring van 60cm tussen plante en 75cm tussen rye
gebruik.
Onbepaalde variëteite rank baie meer en produseer
vrugte oor 'n baie langer tydperk. Gebruik dus 60cm
tussen plante en 150cm tussen rye.
Tamaties is baie swaar en die plante is geneig om te sak.
Dit is daarom raadsaam om ondersteuning aan plante te
bied deur 'n traliewerk in die rye te bou.
Span die 60cm Meetsnoer
Span 'n 60cm meetsnoer vanaf die een 75cm permanente pen tot by die aangrensende 75cm permanente
pen aan die ander kant. Maak seker dat die tou styf en reguit is deur dit op te lig en weer te laat los.
Verwyder God se Kombers
Skuif God se kombers 30cm afwaarts vanaf elke plantstasie om die grond bloot te stel.
Grondverbreking
Gee u tamaties 'n goeie kans op sukses deur elke ry tot 'n diepte van 30cm los te breek.
Voorbereiding van Plantstasies
Die wye spasiëring van plante maak dit die geskikste vir insette wat direk in plantstasies geplaas word,
eerder as oppervlakkompos. Grawe elke 60cm 'n plantstasie 15cm diep, skuif die grond afdraande van die
meetsnoer en sorg dat die grond netjies opgehoop word vir latere gebruik. Plantstasies moet 12cm breed
en 15cm lank wees. Vir bepaalde tamatiesoorte wat in tuine gekweek word, spasieer plantstasies in 75cm
rye. Vir veldskaal en alle onbepaalde tamatiesoorte, spasieer 150cm deur elke alternatiewe ry te gebruik.
Regstelling van Suur Grond
Om die suurgehalte (pH) van grond reg te stel en sodoende voedingstowwe aan plante beskikbaar te maak,
strooi 1 eetlepel hout-as of beenmeel, of 1 teelepel landboukalk in elke plantstasie.
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Kompos/Mis
Dit is verkieslik om 500ml kompos in elke plantstasie toe te dien. As kompos nie beskikbaar is nie, moet
verouderde mis gebruik word; anders produseer die tamaties te veel blare en minder vrugte. Bedek al die
insette met grond uit die hoop wat afwaarts geplaas is totdat die grondoppervlak weer gelyk is. Plaas God
se kombers 2,5cm dik bo-oor die plantstasies.
Plant Saailinge
Sodra die saailinge ongeveer 10-12cm lank is, is dit gereed om uitgeplant te word. Draai die plantstokkie
deur die deklaag en druk dit tot die vereiste diepte in die middel van elke plantstasie. Wees versigtig dat die
saailinge se wortels nie in 'n J-vorm gebuig word nie, want dit sal die groei van die plante nadelig beïnvloed.
Maak dus seker dat die diepte van die gaatjie voldoende is, maar ook nie te diep is nie. As die gaatjie te
diep is, sal dit veroorsaak dat daar 'n lugruimte tussen die grond en die wortels is, wat ook nie wenslik is
nie. Om te verseker dat dit nie gebeur nie, hou die saailing op sy plek en druk skuins met die plantstokkie of
u vingers om sodoende die grond saggies teenaan die wortels te druk. Dit verseker dat die saailing se
wortels nie gebuig word nie en dat daar geen lugruimtes rondom die wortels is nie.
Plaagbeheer
Tamaties is vatbaar vir baie soorte plae en
siektes. U eerste verdediging daarteen is
om te sorg dat die plante stresvry gehou
word deur gesonde grond, 'n digte deklaag
en 'n uitstekende hoeveelheid
voedingstowwe te voorsien. Enige
organiese plaagbeheer moet op
voorkoming eerder as genesing fokus. Al
die plante in die Solanaceae familie
(tamaties, eiervrug, rissies en aartappels) is
vatbaar vir soortgelyke plae en siektes.
Daarom is dit baie belangrik dat wisselbou met 'n onderbreking van 2 jaar vir hierdie gewasse beplan word.
Daar is tallose organiese opsies vir die bestryding van plae en siektes beskikbaar: van insekdodende olies
soos Neem-olie tot verdunde melk om meeldou onder beheer te hou om maar net 'n paar te noem (sien
hoofstuk 5). Kyk gereeld na u plante en as siek plante geïdentifiseer word, is dit beter om daardie plante
eenvoudig te verwyder en ver van die tuin af daarvan ontslae te raak.
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6.2 Blaargroentesoorte
6.2.1 Amarant
A) Amarant – Tegniek vir Oppervlakkompos

Amarant kan vir die waarde van beide sy blaar en
graan gekweek word, alhoewel meeste kultivars
meer gepas is vir die een of die ander. Die blare is
baie voedsaam en bevat goeie hoeveelhede
vitamiene A, B en C, met meer kalsium en yster as
spinasieblare. Amarant is ‘n baie geharde plant en
kan grond met min vrugbaarheid, hoë
temperature en droë kondisies verdra. Amarant is
geskik om in die lente en somer geplant te word
aangesien dit 15°C benodig vir ontkieming.
Amarant se optimale groeitemperature is 23-35°C
en dit is ‘n meer geskikte blaargroente vir die
somer as spinasie of boerekool.
Uitleg – 37,5cm Trippel Rye
Blaar-amarant se finale spasiëring is 30cm tussen plante in trippel rye van 37,5cm. Verdeel die 75cm rye in
die helfte met trippel rye by 0; 37,5 en 75cm. Begin dan by die volgende 75cm permanente pen om toegang
vir die oes van die blare te vergemaklik. Graan-amarant word wyer versprei aangesien dit tot 2m hoog kan
word met 30cm tussen plante en 75cm rye.
Span Toue om die Plantstrook te Bepaal
Span ‘n tou of meetsnoer vanaf die een 75cm permanente pen tot by die aangrensende pen aan die ander
kant. Plaas tydelike penne 10cm afwaarts van die permanente penne en span nog ‘n tou om die oppervlakkomposstrook vas te stel. Maak seker dat beide toue styf en reguit is deur dit op te lig en weer te laat los.
Verwyder God se Kombers
Skuif God se kombers 10cm afwaarts van die plantstrook om seker te maak dat niks daarvan begrawe word
nie. As God se kombers begrawe word voordat dit goed ontbind het, kan dit ‘n negatiewe stikstofperiode in
die grond veroorsaak en sodoende die oes se opbrengs verminder.
Grondverbreking
Druk 'n vurk 30cm diep in die grond en trek dit bietjie terug totdat die grond los raak of breek. Verwyder
enige klippe of stene wat u met die vurk voel, maar moenie in die versoeking kom om die grond op te lig of
om te dol nie - dit moet net gebreek word. Hou aan om dit elke 10cm vir die lengte van die strook te doen.
Regstelling van Suur Grond
Om die suurgehalte (pH) van grond reg te stel en sodoende voedingstowwe aan plante beskikbaar te maak,
strooi 1 eetlepel hout-as of beenmeel, of 1 teelepel landboukalk eweredig oor elke 60cm van die strook.
Oppervlakkompos
Blaar-amarant het ‘n middelmatige hoeveelheid voeding nodig, so plaas oppervlakkompos net 3cm hoog
bo-op die grond in die 10cm wye strook. Dit is nie nodig om die kompos in die grond in te werk nie. Met
hierdie gebruik van oppervlakkompos, volg ons presies die metode wat die Here sedert die begin aan ons
getoon het. Hy het dit so ontwerp dat plante van bo die grond gevoed word. Herhaal hierdie proses vir elke
37,5cm ry. Dit sal die blaar-amarant toelaat om ‘n goeie kapsluiting te bewerkstellig, maar behou 'n
deurloop van 75cm na elke trippel ry om oes te vergemaklik.
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Maak Vore en Saai
Maak 'n akkurate en egalige voor met 'n diepte van 1cm ('n plat vuurhoutjiedosie se hoogte) deur 'n skoffel
se punt in die middel van die strook te druk. Ontkieming sal baie swak wees as amarantsaad dieper gesaai
word. Saai dan die saad 15cm uitmekaar en bedek dit deur die kompos toe te knyp en liggies vas te druk.
Dun dit na ontkieming uit tot een plant elke 30cm.

God se Kombers
Moenie die deklaag bo-op die plantstrook sit tot na ontkieming plaasgevind het nie. Daarna kan dit tot
teenaan die plantstingels geskuif word. Maak seker dat God se kombers die grond 100% met ‘n dikte van
2,5cm bedek om onkruid te onderdruk en vogtigheid te bewaar.
Oes
Wanneer amarant se blare geoes word, moet die twee laagste blare gepluk word. Dit laat die boonste blare
toe om verder te groei. Die plant sal vir ‘n paar maande lank aanhou om blare te voorsien.
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B) Amarant – Tegniek vir Mis / Lae Volume Kompos

Amarant kan vir beide sy blaar- en graanwaarde
gekweek word, alhoewel meeste kultivars meer
gepas is vir die een of die ander. Die blare is baie
voedsaam en bevat goeie hoeveelhede vitamiene
A, B en C, met meer kalsium en yster as
spinasieblare. Amarant is ‘n baie geharde plant en
kan grond met min vrugbaarheid, hoë
temperature en droë toestande hanteer. Amarant
is geskik om in die lente en somer geplant te word
aangesien dit 15°C benodig vir ontkieming.
Amarant se optimale groeitemperature is 23-35°C
en is ‘n meer geskikte blaargroente vir die somer
as spinasie of boerekool.

Uitleg – 37,5cm Trippel Rye
Blaar-amarant se finale spasiëring is 30cm tussen plante in trippel rye van 37,5cm elk. Verdeel die 75cm rye
in die helfte en plant by 0, 37.5 en 75cm. Begin dan by die volgende 75cm permanente pen om toegang vir
die oes van die blare te vergemaklik. Graan-amarant word wyer versprei aangesien dit tot 2m hoog kan
word met 30cm tussen plante en 75cm tussen rye.
Span Tou
Span ‘n tou of meetsnoer vanaf die een 75cm permanente pen tot by die aangrensende 75cm permanente
pen aan die ander kant. Maak seker dat die tou styf en reguit is deur dit op te lig en weer te laat los.
Verwyder God se Kombers
Skuif God se kombers 20cm afwaarts van die tou om die grond bloot te stel. Moet dit nie te ver skuif nie,
anders sal dit met die volgende 37,5cm ry inmeng.
Grondverbreking
Druk 'n vurk 30cm diep in die grond en trek dit bietjie terug totdat die grond los raak of breek. Verwyder
enige klippe of stene wat u met die vurk voel, maar moenie in die versoeking kom om die grond op te lig of
om te dol nie - dit moet net gebreek word. Hou aan om dit elke 10cm in die ry af te doen.
Maak Vore
Gebruik 'n skoffel om vore van 10cm diep al langs die gespande tou te maak. Plaas die grond afwaarts van
die tou sodat dit later weer gebruik kan word. Herhaal hierdie proses in elke 37,5cm ry. Dit sal die blaaramarant toelaat om ‘n goeie kapsluiting te bewerkstellig, maar behou ‘n deurloop van 75cm na elke trippel
ry om oes te vergemaklik.
Regstelling van Suur Grond
Om die suurgehalte (pH) van grond reg te stel en sodoende voedingstowwe aan plante beskikbaar te maak,
strooi 1 eetlepel hout-as of beenmeel, of 1 teelepel landboukalk eweredig oor elke 60cm in die voor.
Mis/Kompos
Versprei 500ml kompos of kraalmis eweredig oor een meter in die voor.
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Skeidingslaag en Saaidiepte
Neem 'n bietjie grond van die hoop af en bedek die insette met minstens 3cm grond om 'n akkurate finale
saaidiepte van 1cm te skep en ook 'n goeie skeidingslaag tussen die saad en mis te verseker. As u nie die
saad van die mis skei nie, sal ontkieming swak wees as die mis die saad brand. Dit is natuurlik nie die geval
met kompos van hoë gehalte nie.
Plant
Die saad van blaar-amarant moet 1cm diep en 15cm uitmekaar gesaai word en dan met fyn los grond bedek
word, verkieslik met 'n effens opgehewe oppervlak om goeie ontkieming moontlik te maak. Na ontkieming
moet dit uitgedun word tot een plant elke 30cm.

God se Kombers
Moenie die deklaag terugskuif tot na ontkieming plaasgevind het nie. Daarna kan dit tot teenaan die
plantstingels geskuif word. Maak seker dat God se kombers die grond 100% met ‘n dikte van 2,5cm bedek
om groei van onkruid te onderdruk en vogtigheid te bewaar.
Oes
Wanneer amarant se blare geoes word, moet die twee laagste blare gepluk word. Dit laat die boonste blare
toe om verder te groei. Die plant sal vir ‘n paar maande lank aanhou om blare te voorsien.
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6.2.2 Kopkool, Blomkool en Brokkoli – Tegniek vir Kompos / Mis
Die Brassica familie is baie gewilde blaargroente en bevat
groot hoeveelhede vitamiene C en K. Kopkool is by verre
een van die gewildste groente wêreldwyd met dubbel die
voedingswaarde van brokkoli en blomkool. Die Brassicas
benodig wel almal goeie bestuur, vrugbare grond, hoë
volumes insette en goeie plaagbeheer. Dit moet daarom
vermy word tot goeie ondervinding met ander gewasse
opgedoen is.
Hulle is die beste gepas in ‘n relatiewe koel en vogtige
klimaat, met optimale groeitemperature van 15-24°C, maar
met ‘n limiet van 0-30°C wys dit dat hulle koue eerder as
warm toestande verkies. Sekere kultivars is selfs teen ryp bestand.
Uitleg
Dit word aanbeveel om medium grootte eerder as groot koppe te verbou. Laat 45cm tussen plante en
75cm tussen rye oop. As groter koppe verkies word, moet saailinge teen 60cm in 75cm rye gespasieer
word.
Span die Meetsnoer
Span 'n 45cm meetsnoer vanaf die een 75cm permanente pen tot by die aangrensende 75cm permanente
pen aan die ander kant. Maak seker dat die tou styf en reguit is deur dit op te lig en weer te laat los.
Verwyder God se Kombers
Skuif God se kombers 30cm afwaarts van die plantstasies om die grond bloot te stel.
Grondverbreking
Gee die kool 'n goeie kans op sukses deur elke 75cm ry met 'n vurk tot 'n diepte van 30cm los te maak.
Grawe Plantstasies
Die wye afstand tussen plante maak hulle uiters geskik vir insette wat direk in plantstasies geplaas word,
eerder as om oppervlakkompos te gebruik. Grawe ‘n plantstasie met 'n diepte van 15cm by elke 45cm
interval terwyl die grond afwaarts teen die helling, weg van die meetsnoer, geskuif word. Sorg dat die
grond netjies opgehoop is om later weer te gebruik. Plantstasies moet 12cm wyd, 15cm lank en 15cm diep
wees. Herhaal die plantstasies vir elke 75cm ry.
Regstelling van Suur Grond
Om die suurgehalte (pH) van grond reg te stel en sodoende voedingstowwe aan plante beskikbaar te maak,
strooi 1 eetlepel hout-as of beenmeel, of 1 teelepel landboukalk eweredig in elke plantstasie.
Kompos/Mis
Dit is verkieslik om 500ml kompos, of alternatiewelik mis, in elke plantstasie toe te dien. Vat grond van die
hoop wat afwaarts geplaas is en bedek die insette totdat die grondoppervlak weer gelyk is. Plaas die
deklaag 2,5cm dik bo-oor die plantstasies.
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Plant Saailinge
Wanneer die saailinge omtrent 10-12cm hoog is, is hulle gereed om oorgeplant te word. Draai die
plantstokkie deur die deklaag en druk dit in die middel van elke plantstasie tot die vereiste diepte. Wees
versigtig dat die saailinge se wortels nie in 'n J-vorm gebuig word nie, want dit sal die groei van die plante
nadelig beïnvloed. Maak dus seker dat die diepte van die gat wat met die plantstokkie gemaak word
voldoende is, maar ook nie te diep nie. As die gat te diep is, sal dit veroorsaak dat daar 'n lugruimte tussen
die grond en die wortels is wat ook nie wenslik is nie. Om te verseker dat dit nie gebeur nie, hou die saailing
op sy plek en druk skuins met die plantstokkie of u vingers om sodoende die grond saggies teenaan die
wortels te druk. Dit verseker dat die saailing se wortels nie gebuig word nie en dat daar geen lugruimtes
rondom die wortels is nie.

Bobemesting
Hierdie plante vereis baie voedingstowwe. As hulle enige tekens van vergeling wys, gebruik ureum of
mistee vir bobemesting. Wanneer mistee gebruik word, gooi 350ml verdunde mistee by elke plantbasis.
Wanneer ureum aangewend word, druk ‘n klein gaatjie van 3cm diep, drie vingerbreedtes weg aan die
opwaartse kant van elke plant. Plaas ‘n teelepel ureum in elke gaatjie en maak dit weer toe met grond.
Herhaal hierdie aanwendings elke tweede week soos nodig tot die plante 6 weke oud is.
Plaagbeheer
Kopkool, blomkool en brokkoli is vatbaar vir baie plae en siektes, maar die eerste verdediging is om te sorg
dat die plante stresvry gehou word deur gesonde grond, ‘n dik deklaag en genoeg voedingstowwe te
voorsien. Enige organiese plaagbeheermeganisme moet op voorkoming eerder as genesing fokus. Dit is
uiters belangrik dat wisselbou met ‘n onderbreking van 12 maande vir hierdie gewasse beplan word. Kyk
gereeld na u plante en as siek plante geïdentifiseer word, is dit beter om daardie plante eenvoudig te
verwyder en ver van die tuin daarvan ontslae te raak.
Oes
Wees waaksaam nader aan die oestyd om seker te maak dat die gewas nie stres en begin saad skiet nie,
aangesien kopkool sal oopbars en blomkool en brokkoli begin blom.
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6.2.3 Boerekool/Raap/”Collard Greens”
A) Boerekool/Raap/”Collard Greens” – Tegniek vir Oppervlakkompos
Hierdie blaargroente is baie gewild in Afrika en daar
is baie variëteite byvoorbeeld die meer tradisionele
krulkool tot Sakuma Wiki in Kenia. Hulle is almal van
die Brassica Oleracea familie en alhoewel hulle
soortgelyk is aan kopkool, is hulle makliker om te
kweek. Hulle is soortgelyk aan spinasie in die sin dat
hul blare ook vir lang periodes geoes kan word. Die
raapplant, byvoorbeeld, sal net aanhou om hoër en
hoër te groei. Die blare bevat baie vitamiene C,
sowel as vitamiene K en anti-oksidante.

Boerekool se optimale groeitemperature is 7-24°C en dit moet verkieslik in die lente en weer in die herfs
geplant word aangesien die saailinge nie uiters hoë temperature kan hanteer nie.
Uitleg – 37,5cm Trippel Rye
Finale plant spasiëring is 30cm tussen plante in trippel 37,5cm rye. Verdeel die 75cm rye in die helfte en
plant by 0; 37,5 en 75cm. Begin dan by die volgende 75cm permanente pen om toegang vir die oes van die
blare te vergemaklik. As u ‘n klein huishoudelike tuin het, gebruik dan die 37,5cm spasiëring dwarsdeur om
beter gebruik te maak van u spasie.
Span Toue om die Plantstrook te Bepaal
Span ‘n tou of meetsnoer vanaf die een 75cm permanente pen tot by die aangrensende pen aan die ander
kant van die bedding. Plaas dan tydelike penne 10cm afwaarts van die permanente penne en span nog ‘n
tou daar om die oppervlakkomposstrook vas te stel. Maak seker dat beide toue styf en reguit is deur dit op
te lig en weer te laat los.
Verwyder God se Kombers
Skuif God se kombers 10cm afwaarts van die plantstrook om seker te maak dat niks daarvan begrawe word
nie. As God se kombers begrawe word voordat dit goed ontbind het, kan dit ‘n negatiewe stikstofperiode in
die grond veroorsaak en sodoende die oes se opbrengs verminder.
Grondverbreking
Druk 'n vurk 30cm diep in en trek dit 'n bietjie terug totdat die grond los raak of breek. Verwyder enige
klippe of stene wat u met die vurk voel, maar moenie in die versoeking kom om die grond op te lig of om te
dol nie - dit moet net gebreek word. Hou aan om dit elke 10cm vir die lengte van die strook te doen.
Regstelling van Suur Grond
Om die suurgehalte (pH) van grond reg te stel en sodoende voedingstowwe aan plante beskikbaar te stel,
strooi 1 eetlepel hout-as, beenmeel, of 1 teelepel landboukalk eweredig oor elke 60cm van die strook.
Oppervlakkompos
Plaas die kompos eweredig, 5cm diep bo-op die grond in die 10cm wye strook. Dit is nie nodig om die
kompos in die grond in te werk nie. Herhaal hierdie proses in elke 37,5cm ry. Dit sal boerekool toelaat om
‘n goeie kapsluiting te bewerkstellig, maar behou ‘n deurloop van 75cm na elke derde ry om oes van blare
te vergemaklik.
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Boerekool het ‘n middelmatige hoeveelheid voeding nodig, maar dit sal vir tot 6 maande in die grond wees
so dit is belangrik om dit van die begin af goed te voer. Hierdie gebruik van oppervlakkompos volg presies
die voorbeeld wat die Here van die hele skepping van die begin van tyd aan ons gewys het: Hy het plante
ontwerp om van bo af gevoed te word.
Maak Vore en Saai
Maak 'n akkurate en egalige voor met 'n diepte van 2cm deur 'n skoffel se punt in die middel van die strook
te druk. Saai die boerekoolsaad 2cm diep en 15cm uitmekaar. Bedek dit deur die kompos toe te knyp en
liggies vas te druk. Na ontkieming moet dit uitgedun word tot een plant elke 30cm.
Moenie God se kombers bo-op die plantstrook sit tot na ontkieming plaasgevind het nie. Daarna kan dit tot
teenaan die plantstingels geskuif word. Maak seker dat God se kombers die grond 100% met ‘n dikte van
2,5cm bedek om die groei van onkruid te onderdruk en vogtigheid te bewaar.
Plant Saailinge
Dit is altyd beter om boerekool as saailinge eerder as saad in die tuin te plant. Plaas die deklaag bo-op die
oppervlakkompos voordat daar geplant word. Gebruik dan ‘n plantstokkie met ‘n dieptemerker, draai dit
deur die deklaag en druk dit 30cm uitmekaar in tot die vereiste diepte in die middel van die 10cm wye
oppervlakkomposstrook. Plant die tweede of middelry van saailinge in ‘n diamantrangskikking vir die beste
gebruik van spasie.
Wees versigtig dat die saailinge se wortels nie in 'n J-vorm gebuig word nie, want dit sal die groei van die
plante nadelig beïnvloed. Maak dus seker dat die diepte van die gat wat met die plantstokkie gemaak word
voldoende is, maar ook nie te diep nie. As die gat te diep is, sal dit veroorsaak dat daar 'n lugruimte tussen
die grond en die wortels is wat ook nie wenslik is nie. Om te verseker dat dit nie gebeur nie, hou die saailing
op sy plek en druk skuins met die plantstokkie of u vingers om sodoende die grond saggies teenaan die
wortels te druk. Dit verseker dat die saailing se wortels nie gebuig word nie en dat daar geen lugruimtes
rondom die wortels is nie.

Oes
Wanneer geoes word, moet die twee laagste blare gepluk word. Dit laat die binneste blare toe om verder
te groei. Die plant sal vir ‘n lang tyd aanhou om blare te voorsien. Verwyder ook enige ou of siek blare om
nuwe blaargroei en die plant se gesondheid te bevorder. Ons het 6-8 oeste per boerekoolaanplanting
gehad in 'n 6-maandelikse rotasie by Farming God's Way se modeltuin.
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B) Boerekool/Raap/”Collard Greens” – Tegniek vir Mis / Lae Volume Kompos
Hierdie blaargroente is baie gewild in Afrika en daar is
baie variëteite byvoorbeeld die meer tradisionele
krulkool tot Sakuma Wiki in Kenia. Hulle is almal van
die Brassica Oleracea familie en alhoewel hulle
soortgelyk is aan kopkool, is hulle makliker om te
kweek. Hulle is soortgelyk aan spinasie in die sin dat
hul blare ook vir lang periodes geoes kan word. Die
raapplant, byvoorbeeld, sal net aanhou om hoër en
hoër te groei. Die blare bevat baie vitamiene C, sowel
as vitamiene K en anti-oksidante.

Boerekool se optimale groeitemperature is 7-24°C en dit moet verkieslik in die lente en weer in die herfs
geplant word aangesien die saailinge nie uiters hoë temperature kan hanteer nie.
Uitleg – 37,5cm Trippel Rye
Finale plant spasiëring is 30cm tussen plante in trippel 37,5cm rye. Verdeel die 75cm rye in die helfte en
plant by 0; 37,5 en 75cm. Begin dan by die volgende 75cm permanente pen om toegang vir die oes van die
blare te vergemaklik. As u ‘n klein huishoudelike tuin het, gebruik dan die 37,5cm spasiëring dwarsdeur om
beter gebruik te maak van u spasie.
Span Tou
Span ‘n tou of meetsnoer vanaf die een 75cm permanente pen tot by die aangrensende pen aan die ander
kant van die bedding. Maak seker dat die tou styf en reguit is deur dit op te lig en weer te laat los.
Verwyder God se Kombers
Skuif God se kombers 20cm afwaarts van die tou om die grond bloot te stel. Moet dit nie te ver skuif nie,
anders sal dit met die volgende 37,5cm ry inmeng.
Grondverbreking
Druk 'n vurk 30cm diep in en trek dit 'n bietjie terug totdat die grond los raak. Verwyder enige klippe of
stene wat u met die vurk voel, maar moenie in die versoeking kom om die grond op te lig of om te dol nie dit moet net gebreek word. Hou aan om dit elke 10cm vir die lengte van die ry te doen.
Maak vore
Gebruik 'n skoffel om vore van 10cm diep al langs die gespande tou te maak. Plaas die grond afwaarts van
die tou sodat dit later weer gebruik kan word. Herhaal hierdie proses in elke 37,5cm ry. Dit sal die
boerekool toelaat om ‘n goeie kapsluiting te bewerkstellig, maar behou ‘n deurloop na elke derde ry om
oes te vergemaklik.
Regstelling van Suur Grond
Om die suurgehalte (pH) van grond reg te stel en sodoende voedingstowwe aan plante beskikbaar te maak,
strooi 1 eetlepel hout-as of beenmeel, of 1 teelepel landboukalk eweredig oor elke 60cm in die voor.
Mis/Kompos
Versprei 500ml van die mis/kompos eweredig oor elke 60cm of skouerbreedte in die voor. Alhoewel
Boerekool ‘n middelmatige hoeveelheid voeding benodig, is dit in die grond vir ten minste 6 maande, so dit
is belangrik om dit van die begin af goed te voer.
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Skeidingslaag en Saaidiepte
Neem 'n bietjie grond van die hoop af en bedek die insette met minstens 3cm grond om 'n akkurate finale
saaidiepte van 1cm te skep en ook 'n goeie skeidingslaag tussen die saad en mis te verseker. As u nie die
saad van die mis skei nie, sal ontkieming swak wees as die mis die saad brand. Dit is natuurlik nie die geval
met kompos van hoë gehalte nie.
Saai Saad
Boerekoolsaad moet 15cm of 'n handbreedte uitmekaar en 2cm diep gesaai word. Bedek met fyn los grond
en verseker 'n gelyke oppervlak om goeie ontkieming te bewerkstellig. Na ontkieming moet dit uitgedun
word tot een plant elke 30cm.
Moenie God se kombers terugskuif tot na ontkieming plaasgevind het nie. Daarna kan dit tot teenaan die
plantstingels geskuif word. Maak seker dat God se kombers die grond 100% met ‘n dikte van 2,5cm bedek
om die groei van onkruid te onderdruk en vogtigheid te bewaar.
Plant Saailinge
Dit is altyd beter om boerekool as saailinge eerder as saad in die tuin te plant. Bedek al die insette in die
vore met grond uit die hoop wat afwaarts geplaas is totdat die grondoppervlak weer gelyk is. Plaas die
2,5cm dik deklaag bo-op die voorbereide voor. Gebruik dan ‘n plantstokkie met ‘n dieptemerker, draai dit
deur die deklaag en druk dit 30cm uitmekaar tot die vereiste diepte in die middel van die voorbereide voor.
Plant die tweede of middelry saailinge in ‘n diamantrangskikking vir die beste gebruik van spasie.
Wees versigtig dat die saailinge se wortels nie in 'n J-vorm gebuig word nie, want dit sal die groei van die
plante nadelig beïnvloed. Maak dus seker dat die diepte van die gat wat met die plantstokkie gemaak word
voldoende is, maar ook nie te diep nie. As die gat te diep is, sal dit veroorsaak dat daar 'n lugruimte tussen
die grond en die wortels is wat ook nie wenslik is nie. Om te verseker dat dit nie gebeur nie, hou die saailing
op sy plek en druk skuins met die plantstokkie of u vingers om sodoende die grond saggies teenaan die
wortels te druk. Dit verseker dat die saailing se wortels nie gebuig word nie en dat daar geen lugruimtes
rondom die wortels is nie.

Oes
Wanneer geoes word, moet die twee laagste blare gepluk word. Dit laat die binneste blare toe om verder
te groei. Die plant sal vir ‘n lang tyd aanhou om blare te voorsien. Verwyder ook enige ou of siek blare om
nuwe blaargroei en die plant se gesondheid te bevorder. Ons het 6-8 oeste per boerekoolaanplanting
gehad in 'n 6-maandelikse rotasie by Farming God's Way se modeltuin.
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6.2.4 Blaarslaai
A) Blaarslaai – Tegniek vir Oppervlakkompos
Blaarslaai is ‘n baie gewilde
slaaiblaargewas wat besonder ryk is
aan vitamiene A. Blaarslaai kom voor in
baie verskillende kultivars en baie
verskillende kleurvolle variëteite.

Blaarslaai se ideale groeitemperature is
tussen 5-15°C. Alhoewel hulle koeler
temperature verkies, kan hulle warmer
temperature van tot 30°C verdra. Plant
blaarslaai vanaf lente tot in
herfsmaande.
Uitleg
Vir aanplanting op veldskaal, berei dubbele rye 20cm uitmekaar voor en laat genoeg spasie vir toegang. Om
die spasie in ‘n klein huishoudelike tuin die beste te benut, kan die oppervlakkomposstrook tot 45cm
verbreed word en in drie rye 20cm uitmekaar geplant word.
Span Toue om die Plantstrook te Bepaal
Span ‘n tou of meetsnoer vanaf die een 75cm permanente pen tot by die aangrensende pen aan die ander
kant van die bedding. Plaas dan tydelike penne 25cm afwaarts van die permanente penne en span nog ‘n
tou daar om die oppervlakkomposstrook te bepaal. Maak seker dat beide toue styf en reguit is deur dit op
te lig en weer te laat los.
Verwyder God se Kombers
Skuif God se kombers afwaarts van die 25cm plantstrook om seker te maak dat niks daarvan begrawe word
nie. As God se kombers begrawe word voordat dit goed ontbind het, kan dit ‘n negatiewe stikstofperiode in
die grond veroorsaak en sodoende die oes se opbrengs verminder.
Grondverbreking
Druk 'n vurk 30cm diep in en trek dit 'n bietjie terug totdat die grond los raak. Verwyder enige klippe of
stene wat u met die vurk voel, maar moenie in die versoeking kom om die grond op te lig of om te dol nie dit moet net gebreek word. Hou aan om dit elke 10cm vir die lengte van die strook te doen.
Regstelling van Suur Grond
Om suur grond in die 25cm wye strook reg te stel, strooi ‘n handjie vol hout-as/beenmeel oor elke meter.
Oppervlakkompos
Blaarslaai het min voeding nodig. Plaas ‘n 2cm laag oppervlakkompos bo-op die grond in die 25cm wye
strook. Dit is nie nodig om die kompos in die grond in te werk nie. Hierdie gebruik van oppervlakkompos
volg presies die voorbeeld wat die Here van die hele skepping van die begin van tyd aan ons gewys het: Hy
het plante ontwerp om van bo af gevoed te word.
God se Kombers
Maak seker dat die deklaag die grond 100% met ‘n dikte van 2,5cm bedek om die groei van onkruid te
onderdruk en vogtigheid te bewaar.
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Saailinge
Dit is beter om blaarslaai as saailinge te plant en sodoende vinnig en maklik ‘n gelykvormige stand bied.
Gebruik ‘n plantstokkie met ‘n dieptemerker om 'n gat deur die deklaag te boor en druk dit in die
oppervlak-komposstrook tot die vereiste diepte. Druk die gate 20cm uitmekaar tussen plante en 20cm
tussen rye in ‘n diamantrangskikking.
Wees versigtig dat die saailinge se wortels nie in 'n J-vorm gebuig word nie, want dit sal die groei van die
plante nadelig beïnvloed. Maak dus seker dat die diepte van die gat wat met die plantstokkie gemaak word
voldoende is, maar ook nie te diep nie. As die gat te diep is, sal dit veroorsaak dat daar 'n lugruimte tussen
die grond en die wortels is wat ook nie wenslik is nie. Om te verseker dat dit nie gebeur nie, hou die saailing
op sy plek en druk skuins met die plantstokkie of u vingers om sodoende die grond saggies teenaan die
wortels te druk. Dit verseker dat die saailing se wortels nie gebuig word nie en dat daar geen lugruimtes
rondom die wortels is nie.

Oes
Blaarslaai het baie verskillende variëteite en groeipatrone. Sommiges word as jong blare geoes, ander as
volwasse blare dwarsdeur die groeisiklus en nog ander as koppe.
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B) Blaarslaai – Tegniek vir Mis
Blaarslaai is ‘n baie gewilde slaaiblaargewas wat besonder ryk is aan
vitamiene A. Blaarslaai kom voor in baie verskillende kultivars en baie
verskillende kleurvolle variëteite.
Blaarslaai se ideale groeitemperature is tussen 5-15oC. Alhoewel
hulle koeler temperature verkies, kan hulle warmer temperature van
tot 30oC verdra. Plant blaarslaai vanaf lente tot in herfsmaande.
Uitleg
Vir aanplanting op veldskaal, berei dubbele rye 20cm uitmekaar voor
om genoeg spasie vir maklike toegang te laat.
Om die beste gebruik te maak van beperkte spasie in ‘n klein
huishoudelike tuin, kan die vlak sloot tot 45cm verbreed en drie rye
20cm uitmekaar geplant word.
Span Toue vir Vlak Slote
Span ‘n tou of meetsnoer vanaf die een 75cm permanente pen tot by
die aangrensende pen aan die ander kant van die bedding. Plaas dan
tydelike penne 25cm afwaarts van die permanente penne en span
nog ‘n tou om die area vir die vlak sloot uit te lê. Maak seker dat
beide toue styf en reguit is deur dit op te lig en weer te laat los.
Verwyder God se Kombers
Skuif God se kombers 10cm afwaarts van die plantsone om die grond bloot te stel.
Grondverbreking
Druk 'n vurk 30cm diep in en trek dit 'n bietjie terug totdat die grond los raak. Verwyder enige klippe of
stene wat u met die vurk voel, maar moenie in die versoeking kom om die grond op te lig of om te dol nie dit moet net gebreek word. Hou aan om dit elke 10cm vir die lengte van die strook te doen.
Voorbereiding van Vlak Slote
Weens die nabyheid van die 20cm rye, is dit baie moeilik om vore te maak vir hierdie gewasse wat in smal
rye geplant word. Berei eerder 'n vlak sloot voor deur die grond 5cm diep tussen die 25cm toue uit te
grawe. Plaas die grond afwaarts van die strook.
Regstelling van Suur Grond
Om suur grond in die 25cm
wye sloot reg te stel, strooi
‘n handjie vol hout-as of
beenmeel eweredig oor
elke meter.
Bemesting
Strooi 'n laag mis van 1cm
op die bodem van hierdie
vlak sloot en hark dit
liggies. Bedek die mis met
grond sodat dit weer gelyk
is.
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God se Kombers
Maak seker dat die deklaag die grond 100% met ‘n dikte van 2,5cm bedek om die groei van onkruid te
onderdruk en vogtigheid te bewaar.
Saailinge
Dit is beter om blaarslaai as saailinge te plant en sodoende vinnig en maklik ‘n gelykvormige stand bied.
Gebruik ‘n plantstokkie met ‘n dieptemerker om 'n gat deur die deklaag te boor en druk dit in die
oppervlakkomposstrook tot die vereiste diepte. Druk die gate 20cm uitmekaar tussen plante en 20cm
tussen rye in ‘n diamantrangskikking. Wees versigtig dat die saailinge se wortels nie in 'n J-vorm gebuig
word nie, want dit sal die groei van die plante nadelig beïnvloed. Maak dus seker dat die diepte van die gat
wat met die plantstokkie gemaak word voldoende is, maar ook nie te diep nie. As die gat te diep is, sal dit
veroorsaak dat daar 'n lugruimte tussen die grond en die wortels is wat ook nie wenslik is nie. Om te
verseker dat dit nie gebeur nie, hou die saailing op sy plek en druk skuins met die plantstokkie of u vingers
om sodoende die grond saggies teenaan die wortels te druk. Dit verseker dat die saailing se wortels nie
gebuig word nie en dat daar geen lugruimtes rondom die wortels is nie.

Oes
Blaarslaai het baie verskillende variëteite en groeipatrone. Sommiges word as jong blare geoes, ander as
volwasse blare dwarsdeur die groeisiklus en nog ander as koppe.
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6.2.5 Spinasie
A) Spinasie – Tegniek vir Oppervlakkompos

Spinasie het die hoogste inhoud van antioksidante van
alle groente. Dit bevat groot hoeveelhede vitamiene A,
B, C en K, en is ryk aan yster en ander noodsaaklike
minerale. Hierdie blaargroente is nie net 'n
noodsaaklike deel van gesonde voeding nie, maar is
verbasend maklik om te kweek en te onderhou.

Spinasie kan vanaf lente tot herfs geplant word, met
optimale groeitemperature van 13-20°C. Let wel dat
dit nie goed vaar in temperature bo 27°C nie.
Uitleg – 37,5cm Trippel Rye
Finale spasiëring is 20cm tussen plante in trippel 37,5cm rye. Verdeel die 75cm rye in die helfte en plant by
0; 37,5 en 75cm. Herhaal dan die reeks van trippel rye vanaf die volgende 75cm permanente pen. Hierdie
75cm gaping is 'n deurloop om toegang vir die oes van die blare te vergemaklik. As u ‘n klein huishoudelike
tuin het, gebruik die 37,5cm spasiëring dwarsdeur om beter gebruik te maak van u spasie.
Span Toue om die Plantstrook te Bepaal
Span ‘n tou of meetsnoer vanaf die een 75cm permanente pen tot by die aangrensende pen aan die ander
kant van die bedding. Plaas dan tydelike penne 10cm afwaarts van die permanente penne en plaas nog ‘n
tou om die oppervlakkomposstrook vas te stel. Maak seker dat beide toue styf en reguit is deur dit op te lig
en weer te laat los.
Verwyder God se Kombers
Skuif God se kombers 10cm afwaarts van die plantstrook om seker te maak dat niks daarvan begrawe word
nie. As God se kombers begrawe word voordat dit goed ontbind het, kan dit ‘n negatiewe stikstofperiode in
die grond veroorsaak en sodoende die oes se opbrengs verminder.
Grondverbreking
Druk 'n vurk 30cm diep in en trek dit 'n bietjie terug totdat die grond los raak. Verwyder enige klippe of
stene wat u met die vurk voel, maar moenie in die versoeking kom om die grond op te lig of om te dol nie dit moet net gebreek word. Hou aan om dit elke 10cm vir die lengte van die strook te doen.
Regstelling van Suur Grond
Om die suurgehalte (pH) van grond reg te stel en sodoende voedingstowwe aan plante beskikbaar te maak,
strooi 1 eetlepel hout-as of beenmeel, of 1 teelepel landboukalk eweredig oor elke 60cm van die strook.
Oppervlakkompos
Plaas die kompos eweredig, 5cm diep bo-op die grond in die 10cm wye strook. Dit is nie nodig om die
kompos in die grond in te werk nie. Spinasie het ‘n middelmatige hoeveelheid voeding nodig, maar omdat
dit vir tot 6-8 maande in die grond sal wees, is dit belangrik om dit van die begin af goed te voed. Hierdie
gebruik van oppervlakkompos volg presies die voorbeeld wat die Here van die hele skepping van die begin
van tyd aan ons gewys het: Hy het plante ontwerp om van bo af gevoed te word. Herhaal hierdie proses vir
elke 37,5cm ry, maar behou ‘n deurloop van 75cm na elke derde ry om oes te vergemaklik.
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Maak Vore en Saai
Maak 'n akkurate en egalige voor met 'n diepte van 2cm deur 'n skoffel se punt in die middel van die strook
te druk. Saai die spinasiesaad 2cm diep en 10cm (ongeveer 'n handbreedte) uitmekaar. Bedek die saad deur
die kompos toe te knyp en liggies vas te druk. Dun dit na ontkieming uit tot een plant elke 20cm en gebruik
die plantjies wat verwyder is in 'n voorgereg of slaai. Moenie God se kombers bo-op die plantstrook sit tot
na ontkieming plaasgevind het nie. Daarna kan dit tot teenaan die plantstingels geskuif word. Maak seker
dat God se kombers die grond 100% met ‘n dikte van 2,5cm bedek om die groei van onkruid te onderdruk
en vogtigheid te bewaar.
Plant Saailinge
Dit is altyd beter om spinasie as saailinge in
die tuin te plant eerder as saad. Plaas die
deklaag 2,5cm dik bo-op die oppervlakkompos voordat daar geplant word. Gebruik
dan ‘n plantstokkie met ‘n dieptemerker.
Draai dit deur die deklaag en druk dit 20cm
uitmekaar tot die vereiste diepte in die
middel van die 10cm wye
oppervlakkomposstrook. Maak seker dat die
saailinge se wortels nie in 'n J-vorm gebuig
word nie, want dit sal die groei van die
plante nadelig beïnvloed. Maak dus seker dat die diepte van die gat wat met die plantstokkie gemaak word
voldoende is, maar ook nie te diep nie. As die gat te diep is, sal dit veroorsaak dat daar 'n lugruimte tussen
die grond en die wortels is wat ook nie wenslik is nie. Om te verseker dat dit nie gebeur nie, hou die saailing
op sy plek en druk skuins met die plantstokkie of u vingers om sodoende die grond saggies teenaan die
wortels te druk. Dit verseker dat die saailing se wortels nie gebuig word nie en dat daar geen lugruimtes
rondom die wortels is nie.
Dievoudige rye bewerkstellig goeie kapsluiting en maak dit ook maklik om van beide kante te oes.
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Bobemesting
As die spinasie enige tekens van vergeling vertoon of bleek is, gebruik ureum of mistee vir bobemesting.
Wanneer verdunde mistee aangewend word, dien 350 ml op elke plantbasis toe. Wanneer ureum
aangewend word, druk 'n gaatjie van 3cm diep, drie vingerbreedtes weg aan die opwaartse kant van elke
plant. Plaas 'n teelepel ureum in elke gaatjie en maak die grond dan toe en gelyk. Herhaal die toedienings
na elke tweede oes van die blare.
Oes
Breek tydens oes die twee grootste spinasieblare af sodat die ander blare kan aanvul. Die plante sal
voortgaan om vir lang tydperke blare te produseer. Hou aan om ouer, geel blare te verwyder en sodoende
nuwe blaargroei aan te moedig. Ons het al tot 8 keer blare van een aanplanting geoes in Farming God's
Way se modeltuin.

Farming God’s Way Groentegids

64

B) Spinasie – Tegniek vir Mis / Lae Volume Kompos
Spinasie het die hoogste inhoud van
antioksidante van alle groente. Dit bevat groot
hoeveelhede vitamiene A, B, C en K, en is ryk aan
yster en ander noodsaaklike minerale. Hierdie
blaargroente is nie net 'n noodsaaklike deel van
gesonde voeding nie, maar is verbasend maklik
om te kweek en te onderhou.
Spinasie kan vanaf lente tot herfs geplant word,
met optimale groeitemperature van 13-20°C. Dit
vaar egter nie goed in temperature bo 27°C nie.
Uitleg – 37,5cm Trippel Rye
Finale spasiëring is 20cm tussen plante in trippel 37,5cm rye. Verdeel die 75cm rye in die helfte en plant by
0; 37,5 en 75cm. Herhaal dan die reeks van trippel rye vanaf die volgende 75cm permanente pen. Hierdie
75cm gaping is 'n deurloop om toegang vir die oes van die blare te vergemaklik. As u ‘n klein huishoudelike
tuin het, gebruik dan die 37,5cm spasiëring dwarsdeur om beter gebruik te maak van u spasie.
Span Tou
Span ‘n tou of meetsnoer vanaf die een 75cm permanente pen tot by die aangrensende pen aan die ander
kant van die bedding. Maak seker dat die tou styf en reguit is deur dit op te lig en weer te laat los.
Verwyder God se Kombers
Skuif God se kombers 20cm afwaarts van die tou om die grond bloot te stel. Moenie dit te ver skuif nie,
anders sal dit met die volgende 37,5cm ry inmeng.
Grondverbreking
Druk 'n vurk 30cm diep in die grond in en trek dit bietjie terug totdat die grond los raak of breek. Verwyder
enige klippe of stene wat u met die vurk voel, maar moenie in die versoeking kom om die grond op te lig of
om te dol nie - dit moet net gebreek word. Hou aan om dit elke 10cm in die ry af te doen.
Maak Vore
Grawe 'n voor van 10 diep en skuif die grond afwaarts, weg van die tou sodat dit later weer gebruik kan
word. Herhaal hierdie proses vir elke 37,5cm ry, maar behou ‘n deurloop van 75cm na elke derde ry om oes
te vergemaklik.
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Regstelling van Suur Grond
Om die suurgehalte (pH) van grond reg te stel en sodoende voedingstowwe aan plante beskikbaar te stel,
moet hout-as, beenmeel of landboukalk toegedien word. Strooi 1 eetlepel hout-as of beenmeel, of 1
teelepel landboukalk eweredig oor elke 60cm in die voor.
Mis/Kompos
Strooi 500ml mis of kompos eweredig oor elke 60cm of skouerbreedte in die voor. Alhoewel spinasie
middelmatige voeding benodig, is dit vir 6-8 maande in die grond en daarom is dit belangrik om hulle van
die begin af goed te voed.
Skeidingslaag en Saaidiepte
Neem 'n bietjie grond van die hoop af en bedek die insette met minstens 3cm grond om 'n akkurate finale
saaidiepte van 2cm te skep en ook 'n goeie skeidingslaag tussen die saad en mis te verseker. As u nie die
saad van die mis skei nie, sal ontkieming swak wees as die mis die saad brand. Dit is natuurlik nie die geval
met kompos van hoë gehalte nie.
Saai Saad
Saai spinasiesaad 2cm diep en 10cm (ongeveer 'n handbreedte) uitmekaar. Bedek met fyn los grond en
verseker 'n gelyke of verkieslik 'n effens verhoogde oppervlak om goeie ontkieming te bewerkstellig.
Dun dit na ontkieming uit tot 20cm tussen plante en gebruik die plantjies wat verwyder is in 'n slaai.
Moenie God se kombers oor die voor skuif tot nadat ontkieming plaasgevind het. Moenie God se kombers
oor die voor skuif voor ontkieming plaasgevind het nie. Daarna kan dit tot teenaan die plantstingels geskuif
word. Maak seker dat God se kombers die grond 100% met ‘n dikte van 2,5cm bedek om die groei van
onkruid te onderdruk en vogtigheid te bewaar.
Plant Saailinge
Bedek al die insette in die voor met grond uit die hoop wat afwaarts geplaas is totdat die grondoppervlak
weer gelyk is. Plaas die deklaag 2,5cm dik bo-op die plantvoor. Gebruik 'n plantstokkie met 'n
dieptemerker. Draai die plantstokkie deur die deklaag en druk dit elke 20cm in die middel van die voor tot
die vereiste diepte vir die volle lengte van die ry.
Maak seker dat die saailinge se wortels nie in 'n J-vorm gebuig word nie, want dit sal die groei van die
plante nadelig beïnvloed. Maak dus seker dat die diepte van die gat wat met die plantstokkie gemaak word
voldoende is, maar ook nie te diep nie. As die gat te diep is, sal dit veroorsaak dat daar 'n lugruimte tussen
die grond en die wortels is wat ook nie wenslik is nie. Om te verseker dat dit nie gebeur nie, hou die saailing
op sy plek en druk skuins met die plantstokkie of u vingers om sodoende die grond saggies teenaan die
wortels te druk. Dit verseker dat die saailing se wortels nie gebuig word nie en dat daar geen lugruimtes
rondom die wortels is nie.
Drievoudige rye bewerkstellig goeie kapsluiting en maak dit ook maklik om van beide kante te oes.
Bobemesting
As die spinasie enige tekens van vergeling vertoon of bleek is, gebruik ureum of mistee vir bobemesting.
Wanneer ureum aangewend word, druk 'n gaatjie van 3cm diep, drie vingerbreedtes weg, aan die
opwaartse kant van elke plant. Plaas 'n teelepel ureum in elke gaatjie en maak die grond dan toe en gelyk.
Herhaal die toedienings na elke tweede oes van die blare.
Oes
Breek tydens oes die twee grootste spinasieblare af sodat die ander blare kan aanvul. Die plante sal
voortgaan om vir lang tydperke blare te produseer. Hou aan om ouer, geel blare te verwyder en sodoende
nuwe blaargroei aan te moedig. Ons het al tot 8 keer blare van een aanplanting geoes in Farming God's
Way se modeltuin.
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6.3 Wortelgroentesoorte
6.3.1 Beet
A) Beet – Tegniek vir Oppervlakkompos

Beet word deur dieetkundiges as 'n bron van uitstekende voedingstowwe beskou met 'n hoë persentasie
antioksidante en minerale. Die blare kan ook soos spinasie geëet word, wat die gewas veelsydig en uniek
maak in gevalle waar ander blaargroente tydelik nie in die tuin beskikbaar is nie.
Beet se groeiperiode is soortgelyk aan wortels en groei ideaal in temperature tussen 15-24oC, maar kan ook
warmer temperature tot 35oC verdra. Plant beet vanaf lente tot herfs.
Uitleg
Vir aanplanting op veldskaal, berei dubbele rye 20cm uitmekaar voor om genoeg ruimte te bied vir
toegang. Om die beperkte ruimte in 'n klein huishoudelike tuin beter te benut, maak die strook 45cm breed
en plant drie rye 20cm uitmekaar.
Span die Tou om die Plantstrook te Bepaal
Span ‘n tou of meetsnoer vanaf die een 75cm permanente pen tot by die aangrensende pen aan die ander
kant van die bedding. Plaas dan tydelike penne 25cm afwaarts van die permanente penne en span nog ‘n
tou daar om die oppervlakkomposstrook vas te stel. Maak seker dat beide toue styf en reguit is deur dit op
te lig en weer te laat los.
Verwyder God se Kombers
Skuif God se kombers afwaarts van die 25cm plantstrook om seker te maak dat niks daarvan begrawe word
nie. As God se kombers begrawe word voordat dit goed ontbind het, kan dit ‘n negatiewe stikstofperiode in
die grond veroorsaak en sodoende die oes se opbrengs verminder.
Grondverbreking
Druk 'n vurk 30cm diep in en trek dit 'n bietjie terug totdat die grond los raak of breek. Verwyder enige
klippe of stene wat u met die vurk voel, maar moenie in die versoeking kom om die grond op te lig of om te
dol nie - dit moet net gebreek word. Hou aan om dit elke 10cm vir die lengte van die strook te doen.
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Regstelling van Suur Grond
Om suur grond in die 25cm wye strook reg te stel, strooi 'n handjie vol hout-as eweredig oor elke meter.
Oppervlakkompos
Beet het min voeding nodig. Strooi dus net 'n 2cm laag oppervlakkompos op die 25cm wye strook. Dit is nie
nodig om die kompos in die grond in te werk nie. Hierdie gebruik van oppervlakkompos volg presies die
voorbeeld wat die Here van die hele skepping van die begin van tyd aan ons gewys het. Hy het plante
ontwerp om van bo af gevoed te word.
Maak Vore en Saai
Maak 'n 2cm diep voor in die voorbereide 25cm wye strook en herhaal dit vir elke 20cm ry teen die helling
af. Saai beetsaad 2cm diep en 5cm uitmekaar. Dit is baie belangrik dat beetsaad goeie kontak met die
kompos moet hê, so bedek die saadjies deur die voor toe te knyp en dan liggies vas te druk. Nadat die
beetplantjies opgekom het, dun dit uit tot een plant elke 10cm.
Moenie God se kombers bo-op die geplante strook sit voordat ontkieming plaasgevind het nie. Daarna kan
dit tot teenaan die plantstingels geskuif word. Maak seker dat God se kombers die paadjies 100% met ‘n
dikte van 2,5cm bedek om groei van onkruid te onderdruk en vogtigheid te bewaar.

Saailinge
Beet kan ook as saailinge aangeplant word en sodoende vinnig en maklik ‘n gelykvormige stand bied. In
hierdie geval moet die deklaag bo-op die oppervlakkompos geplaas word. Gebruik ‘n plantstokkie met ‘n
dieptemerker om 'n gat deur die deklaag te boor en druk dit in die oppervlakkomposstrook tot die vereiste
diepte. Druk hierdie gate 10cm uitmekaar met 20cm tussen rye.
Maak seker dat die saailinge se wortels nie in 'n J-vorm gebuig word nie, want dit sal die groei van die
plante nadelig beïnvloed. Maak dus seker dat die diepte van die gat wat met die plantstokkie gemaak word
voldoende is, maar ook nie te diep nie. As die gat te diep is, sal dit veroorsaak dat daar 'n lugruimte tussen
die grond en die wortels is wat ook nie wenslik is nie. Om te verseker dat dit nie gebeur nie, hou die saailing
op sy plek en druk skuins met die plantstokkie of u vingers om sodoende die grond saggies teenaan die
wortels te druk. Dit verseker dat die saailing se wortels nie gebuig word nie en dat daar geen lugruimtes
rondom die wortels is nie.
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B) Beet – Tegniek vir Mis
Beet word deur dieetkundiges as 'n bron van uitstekende
voedingstowwe beskou met 'n hoë persentasie antioksidante en
minerale. Die blare kan ook soos spinasie geëet word, wat die gewas
veelsydig en uniek maak in gevalle waar ander blaargroente tydelik nie in
die tuin beskikbaar is nie.
Beet se groeiperiode is soortgelyk aan wortels en groei ideaal in
temperature tussen 15-24oC, maar kan ook warmer temperature tot
35oC verdra. Plant beet vanaf lente tot herfs.

Uitleg
Vir aanplanting op veldskaal, berei dubbel rye 20cm uitmekaar voor om genoeg ruimte te bied vir toegang.
Om die beperkte ruimte in 'n klein huishoudelike tuin beter te benut, maak die sloot 45cm breed en plant
trippel rye 20cm uitmekaar.
Span Toue vir Vlak Slote
Span ‘n tou of meetsnoer vanaf die een 75cm permanente pen tot by die aangrensende pen aan die ander
kant van die bedding. Plaas dan tydelike penne 25cm afwaarts van die permanente penne en span nog ‘n
tou daar om die area vir die vlak sloot uit te lê. Maak seker dat beide toue styf en reguit is deur dit op te lig
en weer te laat los.
Verwyder God se kombers
Skuif God se kombers 10cm afwaarts van die plantsone om die grond bloot te stel.
Grondverbreking
Druk 'n vurk 30cm diep in en trek dit 'n bietjie terug totdat die grond los raak of breek. Verwyder enige
klippe of stene wat u met die vurk voel, maar moenie in die versoeking kom om die grond op te lig of om te
dol nie - dit moet net gebreek word. Hou aan om dit elke 10cm vir die lengte van die ry te doen.
Voorbereiding van Vlak Slote
Weens die nabyheid van die 20cm rye, is dit baie moeilik om vore te maak vir hierdie gewasse wat in smal
rye geplant word. Berei eerder 'n vlak sloot voor deur grond 5cm diep in die 25cm wye strook tussen die
toue uit te grawe en plaas die grond afwaarts van die strook.
Regstelling van Suur Grond
Om suur grond in die 25cm wye sloot reg te stel, strooi 'n handjie vol hout-as eweredig oor elke meter.
Bemesting
Strooi 'n laag mis van 1cm op die bodem van hierdie vlak sloot en hark dit liggies.
Skeidingslaag en Saaidiepte
Bedek die mis met grond om dit weer gelyk te maak. Dit sal verseker dat daar 'n goeie skeidingslaag tussen
die saad en die mis bestaan en is baie belangrik om te voorkom dat die saad brand.
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Maak Vore en Saai
Maak 'n 2cm diep voor in die voorbereide sloot en herhaal dit vir elke 20cm ry teen die helling af. Saai
beetsaad 2cm diep en 5cm uitmekaar. Dit is baie belangrik dat beetsaad goeie kontak met die kompos
moet hê. Bedek dus die saadjies deur die grond toe te knyp en dan liggies vas te druk. Dun die beetplantjies
uit tot een plant elke 10cm nadat dit opgekom het.
Moenie God se kombers bo-op die geplante sloot plaas voordat ontkieming plaasgevind het nie. Daarna
kan dit tot teenaan die plantstingels geskuif word. Maak seker dat God se kombers die paadjies 100% met
‘n dikte van 2,5cm bedek om die groei van onkruid te onderdruk en vogtigheid te bewaar.

Saailinge
Wanneer beetsaailinge geplant word, bedek eers die insette met grond uit die hoop wat afwaarts geplaas is
om die sloot gelyk te maak en vervang die 2,5cm dik deklaag. Gebruik ‘n plantstokkie met ‘n dieptemerker
om 'n gat deur die deklaag te boor en druk dit in die voorbereide sloot tot die vereiste diepte. Druk hierdie
gate 10cm uitmekaar met 20cm tussen rye.
Maak seker dat die saailinge se wortels nie in 'n J-vorm gebuig word nie, want dit sal die groei van die
plante nadelig beïnvloed. Maak dus seker dat die diepte van die gat wat met die plantstokkie gemaak word
voldoende is, maar ook nie te diep is nie. As die gat te diep is, sal dit veroorsaak dat daar 'n lugruimte
tussen die grond en die wortels is wat ook nie wenslik is nie. Om te verseker dat dit nie gebeur nie, hou die
saailing op sy plek en druk skuins met die plantstokkie of u vingers om sodoende die grond saggies teenaan
die wortels te druk. Dit verseker dat die saailing se wortels nie gebuig word nie en dat daar geen lugruimtes
rondom die wortels is nie.
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6.3.2 Wortels
A) Wortels – Tegniek vir Oppervlakkompos

Wortels is 'n baie gesonde toevoeging tot enige voedingstuin
aangesien dit baie groot hoeveelhede betakaroteen (‘n bron van
vitamien A), vitamiene C, K en B6, antioksidante en minerale bevat.
Wortels is redelik maklik om te verbou en kan feitlik die hele jaar
deur gesaai word met ideale groeitemperature van 15-24oC. Baie
warm temperature is ongunstig vir wortels. Beddings moet verkieslik
voorberei word waar ‘n goeie hoeveelheid insette toegedien is by
die vorige aanplanting in daardie bedding.
Uitleg
Vir aanplanting op veldskaal, berei dubbele rye 20cm uitmekaar
voor om genoeg ruimte te bied vir toegang.
Om die beperkte ruimte in 'n klein huishoudelike tuin beter te benut, maak die strook 45cm breed en plant
drie rye 20cm uitmekaar.
Span die Tou om die Plantstrook te Bepaal
Span ‘n tou of meetsnoer vanaf die een 75cm permanente pen tot by die aangrensende pen aan die ander
kant van die bedding. Plaas dan tydelike penne 25cm afwaarts van die permanente penne en span nog ‘n
tou daar om die oppervlakkomposstrook vas te stel. Maak seker dat beide toue styf en reguit is deur dit op
te lig en weer te laat los.
Verwyder God se Kombers
Skuif God se kombers afwaarts van die plantstrook om seker te maak dat niks daarvan begrawe word nie.
As God se kombers begrawe word voordat dit goed ontbind het, kan dit ‘n negatiewe stikstofperiode in die
grond veroorsaak en sodoende die oes se opbrengs verminder.
Grondverbreking
Druk 'n vurk 30cm diep in en trek dit 'n bietjie terug totdat die grond los raak of breek. Verwyder enige
klippe of stene wat u met die vurk voel, maar moenie in die versoeking kom om die grond op te lig of om te
dol nie - dit moet net gebreek word. Hou aan om dit elke 10cm vir die lengte van die strook te doen.
Regstelling van Suur Grond
Om suur grond in die 25cm wye strook reg te stel, strooi 'n handjie vol hout-as eweredig oor elke meter.
Oppervlakkompos
Wortels het min voeding nodig en sou hulle te veel voeding ontvang, sal hul wortels misvormd wees en
vertak. Dit is daarom beter om wortels te saai na ander gewasse in die rotasiesiklus, waar oppervlakkompos vir die vorige gewasse toegedien is en dit dan nie weer nodig is om kompos aan te wend nie.
In 'n nuwe, onvrugbare tuin moet daar egter net 2cm oppervlakkompos bo-op die grond in die 25cm wye
strook geplaas word. Dit is nie nodig om die kompos in die grond in te werk nie.
Maak Vore en Saai
Maak 'n 1cm diep voor in die voorbereide 25cm wye strook en herhaal dit vir elke 20cm ry teen die helling
af. Saai wortelsaad 1cm diep en 2,5cm uitmekaar, maar dun dit uit tot een plant elke 5cm na die plantjies
opgekom het. Ontkieming sal baie swak wees as wortelsaad dieper gesaai word.
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Dit is baie belangrik om goeie kontak tussen die
wortelsaad en kompos te verseker. Bedek dus die
sade deur die kompos toe te knyp en dan die kompos
vas te druk deur op die breë kant van 'n houtplank te
loop.
God se Kombers
Moenie die deklaag bo-op die oppervlakkomposstrook sit voordat ontkieming plaasgevind het nie.
Daarna kan dit tot teenaan die plantstingels geskuif
word. Maak seker dat God se kombers die paadjies
100% met ‘n dikte van 2,5cm bedek om die groei van
onkruid te onderdruk en vogtigheid te bewaar.
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B) Wortels – Tegniek vir Mis

Wortels is 'n baie gesonde toevoeging in enige voedingstuin aangesien dit baie groot hoeveelhede
betakaroteen (‘n bron van vitamien A), vitamiene C, K en B6, antioksidante en minerale bevat. Wortels is
redelik maklik om te verbou en kan feitlik die hele jaar deur gesaai word met ideale groeitemperature van
15-24oC. Baie warm temperature is ongunstig vir wortels. Beddings moet verkieslik voorberei word waar
vorige gewasse 'n goeie toepassing van insette gehad het.
Uitleg
Vir aanplanting op veldskaal, berei dubbele rye 20cm uitmekaar voor om
genoeg ruimte te bied vir toegang.
Om die beperkte ruimte in 'n klein huishoudelike tuin beter te benut, maak
die sloot 45cm breed en plant drie rye 20cm uitmekaar.
Span Toue vir Vlak Slote
Span ‘n tou of meetsnoer vanaf die een 75cm permanente pen tot by die
pen aan die ander kant van die bedding. Plaas tydelike penne 25cm
afwaarts van die permanente penne en span nog ‘n tou daar. Maak seker
dat beide toue styf en reguit is deur dit op te lig en weer te laat los.
Verwyder God se Kombers
Skuif God se kombers 10cm afwaarts van die plantsone om die grond bloot
te stel.

Grondverbreking
Druk 'n vurk 30cm diep in en trek dit 'n bietjie terug totdat die grond los raak of breek. Verwyder enige
klippe of stene wat u met die vurk voel, maar moenie in die versoeking kom om die grond op te lig of om te
dol nie - dit moet net gebreek word. Hou aan om dit elke 10cm vir die lengte van die ry te doen.
Voorbereiding van Vlak Slote
Weens die nabyheid van die 20cm rye, is dit baie moeilik om vore te maak vir hierdie gewasse wat in smal
rye geplant word. Berei eerder 'n vlak sloot voor deur grond 5cm diep in die 25cm wye strook tussen die
toue uit te grawe en plaas die grond afwaarts van die strook.
Regstelling van Suur Grond
Om suur grond in die 25cm wye sloot reg te stel, strooi 'n handjie vol hout-as eweredig oor elke meter.
Bemesting
Wortels het min voeding nodig en sou hulle te veel voeding ontvang, sal hul wortels misvorm wees en
vertak. Dit is daarom beter om wortels te saai na ander gewasse in die rotasiesiklus, waar kompos vir die
vorige gewasse toegedien is en dit dan nie weer nodig is om kompos aan te wend nie. In 'n nuwe tuin met
baie swak grond, kan 'n laag baie ou kraalmis 1cm dik op die bodem van die vlak sloot gestrooi en liggies
gehark word
Skeidingslaag en Saaidiepte
Bedek die vlak sloot met grond om dit weer gelyk te maak. Dit sal verseker dat daar 'n goeie skeidingslaag
tussen die saad en die mis bestaan en is baie belangrik om te voorkom dat die saad brand.
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Maak Vore en Saai
Maak 'n 1cm diep voor in die voorbereide sloot en herhaal dit vir elke 20cm ry teen die helling af. Saai
wortelsaad 1cm diep en 2,5cm uitmekaar, maar dun dit uit tot een plant elke 5cm na die plantjies opgekom
het. Ontkieming sal baie swak wees as wortelsaad dieper gesaai word.
Dit is baie belangrik om goeie kontak tussen die
wortelsaad en grond te verseker. Bedek dus die
sade deur die grond toe te knyp en dan vas te
druk deur op die breë kant van 'n houtplank te
loop.
God se Kombers
Moenie die deklaag bo-op die geplante sloot sit
voordat ontkieming plaasgevind het nie. Daarna
kan dit tot teenaan die plantstingels geskuif word.
Maak seker dat God se kombers die paadjies
100% met ‘n dikte van 2,5cm bedek om onkruid
te onderdruk en vogtigheid te bewaar.
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6.3.3 Uie
A) Uie – Tegniek vir Oppervlakkompos

Uie is 'n gewilde toevoeging tot meeste Afrika geregte. Dit bevat baie vitamiene C en folaat en het
ook 'n hoë peptiedinhoud wat help om osteoporose
te beveg.
Uie word ideaal gekweek in temperature van 12-25oC
en is meer geskik vir skielike koue eerder as
uitermatige hitte. Uie neem lank (4-7 maande) om
volgroeid te raak en daar is dus beter gewasse om in
hulle plek in 'n kleinskaalse huishoudelike
voedingstuin te plant, insluitend sprietuie. Plant uie
vanaf die einde van die somer tot herfs en onthou
dat dit baie water nodig het in hul vegetatiewe
groeistadium; dus moet daar in somerreënvalstreke
met droë winters 'n geskikte opsie vir besproeiing
beskikbaar wees.
Uitleg
Vir aanplanting op veldskaal, berei dubbele rye 20cm uitmekaar voor om genoeg ruimte te bied vir
toegang. Om die beperkte ruimte in 'n klein huishoudelike tuin beter te benut, maak die strook 45cm breed
en plant drie rye 20cm uitmekaar.
Span die Tou om die Plantstrook te Bepaal
Span ‘n tou of meetsnoer vanaf die een 75cm permanente pen tot by die aangrensende pen aan die ander
kant van die bedding. Plaas dan tydelike penne 25cm afwaarts van die permanente penne en span nog ‘n
tou daar om die oppervlakkomposstrook vas te stel. Maak seker dat beide toue styf en reguit is deur dit op
te lig en weer te laat los.
Verwyder God se Kombers
Skuif God se kombers 25cm afwaarts van die plantstrook om seker te maak dat niks daarvan begrawe word
nie. As God se kombers begrawe word voordat dit goed ontbind het, kan dit ‘n negatiewe stikstofperiode in
die grond veroorsaak en sodoende die oes se opbrengs verminder.
Grondverbreking
Druk 'n vurk 30cm diep in en trek dit 'n bietjie terug totdat die grond los raak of breek. Verwyder enige
klippe of stene wat u met die vurk voel, maar moenie in die versoeking kom om die grond op te lig of om te
dol nie - dit moet net gebreek word. Hou aan om dit elke 10cm vir die lengte van die strook te doen.
Regstelling van Suur Grond
Om suur grond in die 25cm wye strook reg te stel, strooi 'n handjie vol hout-as eweredig oor elke meter.
Oppervlakkompos
Uie het min voeding nodig. Strooi dus net 'n 2cm laag oppervlakkompos op die 25cm wye strook. Dit is nie
nodig om die kompos in die grond in te werk nie. Hierdie gebruik van oppervlakkompos volg presies die
voorbeeld wat die Here van die hele skepping van die begin van tyd aan ons gewys het: Hy het plante
ontwerp om van bo af gevoed te word.
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Maak Vore en Saai Direk
Maak 'n 2cm diep voor in die voorbereide 25cm wye strook en herhaal dit vir elke 20cm ry teen die helling
af. Saai uiesaad 2cm diep en 5cm uitmekaar. Dit is baie belangrik om goeie kontak tussen die uiesaad en
kompos te verseker. Bedek dus die sade deur die kompos toe te knyp en dan die kompos vas te druk deur
op die breë kant van 'n houtplank te loop. Dun die uieplantjies uit tot een plant elke 10cm nadat dit
opgekom het en gebruik die plantjies wat uitgehaal is om in ander areas aan te plant.
Moenie God se kombers bo-op die geplante sloot sit voordat ontkieming plaasgevind het nie. Daarna kan
dit tot teenaan die plantstingels geskuif word. Maak seker dat God se kombers die paadjies 100% met ‘n
dikte van 2,5cm bedek om die groei van onkruid te onderdruk en vogtigheid te bewaar.
Saailinge
Dit is beter om uie as saailingstelle (meer as een saadjie per gat van saailinghouer) aan te plant. Na
ongeveer 7-8 weke sal die saailingstelle in die saailingkwekery die dikte van 'n potlood bereik en gereed
wees om uit te plant.
Sit God se kombers 2,5cm dik bo-op die oppervlakkomposstrook. Gebruik dan ‘n plantstokkie met ‘n
dieptemerker om 'n gat deur die deklaag te boor en druk dit in die oppervlakkomposstrook tot die vereiste
diepte. Druk hierdie gate 10cm uitmekaar met 20cm tussen rye.
Wees versigtig dat die saailinge se wortels nie in 'n J-vorm gebuig word nie, want dit sal die groei van die
plante nadelig beïnvloed. Maak dus seker dat die diepte van die gat wat met die plantstokkie gemaak word
voldoende is, maar ook nie te diep is nie. As die gat te diep is, sal dit veroorsaak dat daar 'n lugruimte
tussen die grond en die wortels is wat ook nie wenslik is nie. Om te verseker dat dit nie gebeur nie, hou die
saailing op sy plek en druk skuins met die plantstokkie of u vingers om sodoende die kompos saggies
teenaan die saailing se wortels te druk. Dit verseker dat die saailing se wortels nie gebuig word nie en dat
daar geen lugruimtes rondom die wortels is nie.

Oes
Uie neem lank (4-7 maande) om volgroeid te raak en moet behoorlik gedroog word voor dit gestoor word.
Knak eerstens die blare sonder om dit af te breek wanneer dit begin vergeel - dit sal die droogproses
versnel. Stoor die uiebolle na dit opgetel is in die skadu in 'n droë, goed geventileerde plek. Gebruik eers
beskadigde uie en ondersoek gereeld die droogwordende uie vir siektes tydens berging.
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B) Uie – Tegniek vir Mis
Uie is 'n gewilde toevoeging tot meeste Afrika geregte. Dit bevat baie vitamiene C en folaat en het
ook 'n hoë peptiedinhoud wat help om osteoporose
te beveg.
Uie word ideaal gekweek in temperature van 1225oC en is meer geskik vir skielike koue eerder as
uitermatige hitte. Uie neem lank (4-7 maande) om
volgroeid te raak en daar is dus beter gewasse om
in hulle plek in 'n kleinskaalse huishoudelike
voedingstuin te plant, insluitend sprietuie. Plant uie
vanaf die einde van die somer tot herfs en onthou
dat dit baie water nodig het in hul vegetatiewe
groeistadium, dus moet daar in somerreënvalstreke
met droë winters 'n geskikte opsie vir besproeiing
beskikbaar wees.
Uitleg
Vir aanplanting op veldskaal, berei dubbele rye 20cm uitmekaar voor om genoeg ruimte te bied vir
toegang. Om die beperkte ruimte in 'n klein huishoudelike tuin beter te benut, maak die sloot 45cm breed
en plant drie rye 20cm uitmekaar.
Span Toue vir Vlak Slote
Span ‘n tou of meetsnoer vanaf die een 75cm permanente pen tot by die aangrensende pen aan die ander
kant van die bedding. Plaas tydelike penne 25cm afwaarts van die permanente penne en span nog ‘n tou
daar om die area vir die vlak sloot uit te lê. Maak seker dat beide toue styf en reguit is deur dit op te lig en
weer te laat los.
Verwyder God se Kombers
Skuif God se kombers 10cm afwaarts van die plantsone om die grond bloot te stel.
Grondverbreking
Druk 'n vurk 30cm diep in en trek dit 'n bietjie terug totdat die grond los raak of breek. Verwyder enige
klippe of stene wat u met die vurk voel, maar moenie in die versoeking kom om die grond op te lig of om te
dol nie - dit moet net gebreek word. Hou aan om dit elke 10cm vir die lengte van die ry te doen.
Voorbereiding van Vlak Slote
Weens die nabyheid van die 20cm rye, is dit baie moeilik om vore te maak vir hierdie gewasse wat in smal
rye geplant word. Berei eerder 'n vlak sloot voor deur grond 5cm diep in die 25cm wye strook tussen die
toue uit te grawe en plaas die grond afwaarts van die strook.
Regstelling van Suur Grond
Om suur grond in die 25cm wye sloot reg te stel, strooi 'n handjie vol hout-as eweredig oor elke meter.
Bemesting
Strooi 'n laag mis van 1cm op die bodem van hierdie vlak sloot en hark dit liggies.
Skeidingslaag en Saaidiepte
Bedek die mis met grond om dit weer gelyk te maak. Dit sal verseker dat daar 'n goeie skeidingslaag tussen
die saad en die mis bestaan en is baie belangrik om te voorkom dat die saad brand.
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Maak Vore en Saai
Maak 'n 2cm diep voor in die voorbereide sloot en herhaal dit vir elke 20cm ry teen die helling af. Saai
uiesaad 2cm diep en 5cm uitmekaar. Dit is baie belangrik dat uiesaad goeie kontak met die grond moet hê.
Bedek dus die saadjies deur die grond toe te knyp en dan liggies vas te druk. Nadat die uieplantjies
opgekom het, dun dit uit tot een plant elke 10cm en gebruik die plantjies wat uitgehaal is om in ander areas
aan te plant.
Moenie God se kombers bo-op die geplante sloot plaas voordat ontkieming plaasgevind het nie. Daarna
kan dit tot teenaan die plantstingels geskuif word. Maak seker dat God se kombers die paadjies 100% met
‘n dikte van 2,5cm bedek om die groei van onkruid te onderdruk en vogtigheid te bewaar.
Saailinge
Dit is beter om uie as saailinge aan te plant, eerder as saad. Bedek die sloot met grond, maak dit gelyk en
plaas God se kombers 2,5cm dik daarop. Gebruik ‘n plantstokkie met ‘n dieptemerker om 'n gat deur die
deklaag te boor en druk dit in die voorbereide sloot tot die vereiste diepte. Druk hierdie gate 10cm
uitmekaar met 20cm tussen rye.
Maak seker dat die saailinge se wortels nie in 'n J-vorm gebuig word nie, want dit sal die groei van die
plante nadelig beïnvloed. Maak dus seker dat die diepte van die gat wat met die plantstokkie gemaak word
voldoende is, maar ook nie te diep is nie. As die gat te diep is, sal dit veroorsaak dat daar 'n lugruimte
tussen die grond en die wortels is wat ook nie wenslik is nie. Om te verseker dat dit nie gebeur nie, hou die
saailing op sy plek en druk skuins met die plantstokkie of u vingers om sodoende die grond saggies teenaan
die wortels te druk. Dit verseker dat die saailing se wortels nie gebuig word nie en dat daar geen lugruimtes
rondom die wortels is nie.

Oes
Uie neem lank (4-7 maande) om volgroeid te raak en moet behoorlik gedroog word voor dit gestoor word.
Knak eerstens die blare sonder om dit af te breek wanneer dit begin vergeel - dit sal die droogproses
versnel. Stoor die uiebolle na dit opgetel is in die skadu in 'n droë, goed geventileerde plek. Gebruik eers
beskadigde uie en ondersoek gereeld die droogwordende uie vir siektes tydens berging.
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6.3.4 Sprietuie
A) Sprietuie – Tegniek vir Oppervlakkompos
Sprietuie word al hoe gewilder in
groentetuine. Dit bevat baie vitamien C
en folaat en het ook 'n hoë
peptiedinhoud.
Sprietuie word ideaal gekweek in
temperature van 12-25oC en kan heel jaar
in 'n gematigde klimaat gekweek word.
Hulle het 'n beduidende voordeel bo uie,
aangesien hulle in 6-10 weke volgroeid is
met 'n baie hoër plantdigtheid. Dit maak
hulle 'n baie beter opsie vir kleinskaalse,
huishoudelike voedingstuine.
Uitleg
Vir aanplanting op veldskaal, berei drie rye 10cm uitmekaar voor om genoeg ruimte vir toegang te bied. Om
die beperkte ruimte in 'n klein huishoudelike tuin beter te benut, maak die strook 45cm breed en plant vyf
rye 10cm uitmekaar.
Span die Tou om die Plantstrook te Bepaal
Span ‘n tou of meetsnoer vanaf die een 75cm permanente pen tot by die aangrensende pen aan die ander
kant van die bedding. Plaas dan tydelike penne 25cm afwaarts van die permanente penne en span nog ‘n
tou daar om die oppervlakkomposstrook vas te stel. Maak seker dat beide toue styf en reguit is deur dit op
te lig en weer te laat los.
Verwyder God se Kombers
Skuif God se kombers 25cm afwaarts van die plantstrook om seker te maak dat niks daarvan begrawe word
nie. As God se kombers begrawe word voordat dit goed ontbind het, kan dit ‘n negatiewe stikstofperiode in
die grond veroorsaak en sodoende die oes se opbrengs verminder.
Grondverbreking
Druk 'n vurk 30cm diep in en trek dit 'n bietjie terug totdat die grond los raak of breek. Verwyder enige
klippe of stene wat u met die vurk voel, maar moenie in die versoeking kom om die grond op te lig of om te
dol nie - dit moet net gebreek word. Hou aan om dit elke 10cm vir die lengte van die strook te doen.
Regstelling van Suur Grond
Om suur grond in die 25cm wye strook reg te stel, strooi 'n handjie vol hout-as eweredig oor elke meter.
Oppervlakkompos
Sprietuie het min voeding nodig. Strooi dus 'n dun 2cm laag oppervlakkompos op die 25cm wye strook. Dit
is nie nodig om die kompos in die grond in te werk nie. Hierdie gebruik van oppervlakkompos volg presies
die voorbeeld wat die Here van die hele skepping van die begin van tyd aan ons gewys het: Hy het plante
ontwerp om van bo af gevoed te word.
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Maak Vore en Saai Direk
Maak 'n 2cm diep voor in die voorbereide 25cm wye strook en herhaal dit vir elke 10cm ry teen die helling
af om drie rye op veldskaal of vyf rye in huishoudelike tuine te skep.
Saai sprietuiesaad 2cm diep en 5cm uitmekaar. Dit is baie belangrik om goeie kontak tussen die uiesaad en
kompos te verseker. Bedek dus die sade deur die kompos toe te knyp en dan die kompos vas te druk deur
op die breë kant van 'n houtplank te loop.
Moenie God se kombers bo-op die sloot sit waarin reeds geplant is voordat ontkieming plaasgevind het nie.
Daarna kan dit tot teenaan die plantstingels geskuif word. Maak seker dat God se kombers die paadjies
100% met ‘n dikte van 2,5cm bedek om die groei van onkruid te onderdruk en vogtigheid te bewaar.
Saailinge
Dit is beter om sprietuie as saailingstelle aan te plant. Plant 3 sade per gaatjie in die saailinghouers en plant
dit uit sodra die plantjies groter as 10cm is. Met die deklaag bo-op die oppervlakkomposstrook, gebruik ‘n
plantstokkie met ‘n dieptemerker om 'n gat deur die deklaag te boor en druk dit in die oppervlakkomposstrook tot die vereiste diepte. Druk hierdie gate 10cm uitmekaar met 10cm tussen rye.
Wees versigtig dat die saailinge se wortels nie in 'n J-vorm gebuig word nie, want dit sal die groei van die
plante nadelig beïnvloed. Maak dus seker dat die diepte van die gat wat met die plantstokkie gemaak word
voldoende is, maar ook nie te diep is nie.
As die gat te diep is, sal dit veroorsaak dat daar 'n lugruimte tussen die grond en die wortels is wat ook nie
wenslik is nie. Om te verseker dat dit nie gebeur nie, hou die saailing op sy plek en druk skuins met die
plantstokkie of u vingers om sodoende die kompos saggies teenaan die saailing se wortels te druk. Dit
verseker dat die saailing se wortels nie gebuig word nie en dat daar geen lugruimtes rondom die wortels is
nie.

Oes
Sprietuie neem net 6-10 weke na oorplanting voor dit geoes word. Sodra die stingels wyd genoeg is, trek
die plante uit en sny die wortels en punte af ter voorbereiding vir die mark. Sprietuie word geoes wanneer
dit nodig is en kan dus met gereelde tussenposes by die groentemandjie gevoeg word.
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B) Sprietuie – Tegniek vir Mis

Sprietuie word al hoe gewilder in groentetuine. Dit bevat baie vitamien C en folaat en het ook 'n hoë
peptiedinhoud.
Sprietuie word ideaal gekweek in temperature van 12-25oC en kan heel jaar in 'n gematigde klimaat
gekweek word. Hulle het 'n beduidende voordeel bo uie, aangesien dit binne 6-10 weke volgroeid is met 'n
baie hoër plantdigtheid. Dit maak hulle 'n baie beter opsie vir kleinskaalse, huishoudelike voedingstuine.
Uitleg
Vir aanplanting op veldskaal, berei drie
rye 10cm uitmekaar voor om genoeg
ruimte vir toegang te bied. Om die
beperkte ruimte in 'n klein
huishoudelike tuin beter te benut, maak
die sloot 45cm breed en plant vyf rye
10cm uitmekaar.
Span Toue vir Vlak Slote
Span ‘n tou of meetsnoer vanaf die een
75cm permanente pen tot by die
aangrensende pen aan die ander kant
van die bedding. Plaas tydelike penne
25cm afwaarts van die permanente
penne en span nog ‘n tou daar om die
area vir die vlak sloot uit te lê. Maak
seker dat beide toue styf en reguit is
deur dit op te lig en weer te laat los.
Verwyder God se Kombers
Skuif God se kombers 10cm afwaarts van die plantsone om die grond bloot te stel.
Grondverbreking
Druk 'n vurk 30cm diep in en trek dit 'n bietjie terug totdat die grond los raak of breek. Verwyder enige
klippe of stene wat u met die vurk voel, maar moenie in die versoeking kom om die grond op te lig of om te
dol nie - dit moet net gebreek word. Hou aan om dit elke 10cm vir die lengte van die ry te doen.
Voorbereiding van Vlak Slote
Weens die klein spasie tussen die 20cm rye, is dit baie moeilik om vore te maak vir hierdie gewasse wat in
smal rye geplant word. Berei eerder 'n vlak sloot voor deur grond 5cm diep in die 25cm wye strook tussen
die toue uit te grawe en plaas die grond afwaarts van die strook.
Regstelling van Suur Grond
Om suur grond in die 25cm wye sloot reg te stel, strooi 'n handjie vol hout-as eweredig oor elke meter.
Bemesting
Strooi 'n laag mis van 1cm op die bodem van hierdie vlak sloot en hark dit liggies.
Skeidingslaag en Saaidiepte
Bedek die mis met grond om dit weer gelyk te maak. Dit sal verseker dat daar 'n goeie skeidingslaag tussen
die saad en die mis bestaan en is baie belangrik om te voorkom dat die saad brand.
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Maak Vore en Saai
Maak 'n 2cm diep voor in die voorbereide sloot en herhaal dit vir elke 10cm ry teen die helling af. Berei op
veldskaal drie rye, 10cm uitmekaar voor. Maak egter die sloot 45cm breed in 'n klein huishoudelike tuin en
plant vyf rye 10cm uitmekaar om die beperkte ruimte beter te benut.
Saai sprietuiesaad 2cm diep en 5cm uitmekaar. Sprietuiesaad is baie klein en dit is daarom baie belangrik
dat die saad goeie kontak met die grond moet hê. Bedek die saadjies deur die grond toe te knyp en dan
liggies vas te druk.
Moenie God se kombers bo-op die sloot sit waarin reeds geplant is voordat ontkieming plaasgevind het nie.
Daarna kan dit tot teenaan die plantstingels geskuif word. Maak seker dat God se kombers die paadjies 100%
met ‘n dikte van 2,5cm bedek om die groei van onkruid te onderdruk en vogtigheid te bewaar.
Saailinge
Dit is beter om sprietuie as saailingstelle aan te plant. Plant 3 sade per gaatjie in die saailinghouers en plant
dit uit sodra die plantjies groter as 10cm is. Bedek die sloot en maak dit gelyk met grond van die hoop wat
afwaarts geplaas is. Sit die 2,5cm dik deklaag daarop. Gebruik ‘n plantstokkie met ‘n dieptemerker om 'n
gat deur die deklaag te boor en druk dit in die voorbereide sloot tot die vereiste diepte. Druk hierdie gate
10cm uitmekaar met 10cm tussen rye.
Wees versigtig dat die saailinge se wortels nie in 'n J-vorm gebuig word nie, want dit sal die groei van die
plante nadelig beïnvloed.Maak dus seker dat die diepte van die gat wat met die plantstokkie gemaak word
voldoende is, maar ook nie te diep is nie.
As die gat te diep is, sal dit veroorsaak dat daar 'n lugruimte tussen die grond en die wortels is wat ook nie
wenslik is nie. Om te verseker dat dit nie gebeur nie, hou die saailing op sy plek en druk skuins met die
plantstokkie of u vingers om sodoende die kompos saggies teenaan die saailing se wortels te druk. Dit
verseker dat die saailing se wortels nie gebuig word nie en dat daar geen lugruimtes rondom die wortels is
nie.

Oes
Sprietuie neem net 6-10 weke na oorplanting voor dit geoes word. Sodra die stingels wyd genoeg is, trek
die plante uit en sny die wortels en punte af ter voorbereiding vir die mark. Sprietuie word geoes wanneer
dit nodig is, en kan dus met gereelde tussenposes by die groentemandjie gevoeg word.
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6.3.5 Aartappels – Tegniek vir Kompos / Mis
Aartappels is die vierde grootste voedselgewas in die
wêreld naas mielies, koring en rys en, met 'n hoë
styselinhoud van 17%, is dit 'n stapelvoedsel vir baie
mense. Alhoewel dit vitamiene B6 en C bevat, is
aartappels se voedingswaarde baie laag in vergelyking
met ander groente.
Aartappels groei in temperature van 7-30oC, maar
optimaal in temperature tussen 15-25oC. In SuiderAfrikaanse somerreënvalstreke word dit aanbeveel
dat daar in Augustus tot Januarie geplant word.
Aartappel word geklassifiseer as 'n gewas vir koel
seisoene, want dit hou op om knolle te vorm sodra die
temperatuur 27°C bereik.
Uitleg
Aartappels word 30cm tussen plante en 75cm tussen
rye op plat of permanente verhoogde beddings geplant.
Span Toue vir Vore
Span ‘n tou of meetsnoer vanaf die een 75cm permanente pen tot by die aangrensende pen aan die ander
kant van die bedding. Maak seker dat beide toue styf en reguit is deur dit op te lig en weer te laat los.
Verwyder God se Kombers
Skuif God se kombers 30cm afwaarts van die tou om die grond bloot te stel.
Grondverbreking
As die grond baie dig en hard is, moet aartappels 'n goeie kans vir sukses gegee word deur elke 75cm ry tot
30cm diep te breek, maar vanweë die 15cm diepte van vore mag dit dalk nie nodig wees nie.
Vore
Maak vore met 'n diepte van 15cm in elke 75cm ry, maar wees versigtig om nie die grond te ver afdraand te
gooi nie.
Regstelling van Suur Grond
Om suur grond reg te stel en sodoende voedingstowwe aan plante beskikbaar te maak, strooi 1 eetlepel
hout-as of beenmeel, of 1 teelepel landboukalk eweredig oor elke 60cm in die voor.
Mis / Lae Volume Kompos
Strooi 500ml kompos of mis eweredig oor elke meter en bedek dit met ten minste 3cm grond om 'n
plantdiepte van 10cm te verkry.
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Plant Saadaartappels
Aartappels word van klein siektevrye aartappels gekweek, of van gesnyde stukke aartappel met 2 of 3
ogies/groeipunte op elke stuk. Plaas saadaartappels 30cm uitmekaar in die ry, bedek en maak gelyk.

God se Kombers
Dit is nie nodig om die grond op te hoop vir goeie knolvorming nie, maar 'n goeie deklaag is nodig. Laat 'n
5cm gaping bo-op die voor sodat die aartappelplante kan uitloop. Sit 'n baie dik deklaag van 5-10cm op
nadat die plante opgekom het. Dit verhoed dat aartappels groen word en bevorder ook knolvorming.
Oes
Hoe dikker die deklaag is, hoe makliker is dit om die aartappels te oes en hoe minder sal die grond versteur
word. Gebruik 'n vurk om die aartappels saggies op te lig waar dit net onder die oppervlak gevind sal word
omdat God se kombers die vog bewaar.
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6.3.6 Patats – Tegniek vir Kompos / Mis
Patats word hoog aangeskryf as een van die voedsaamste
wortelgewasse met 'n goeie mengsel van koolhidrate en onder
andere baie goeie hoeveelhede vitamiene A. Patat het
uitstekende voedingswaarde in vergelyking met ander
styselgewasse en moet daarom 'n baie meer gewilde
stapelgewas vir families in Afrika word. Dit is maklik om te
kweek, het 'n hoë toleransie vir hitte en droogte, is baie
smaaklik en lewer 10-40 ton per hektaar.
Patats groei in temperature van 15-33oC, maar optimaal in
temperature tussen 20-25oC. In Suider-Afrikaanse
somerreënvalstreke kan dit in September tot November
geplant word, maar omdat dit 'n groeitydperk van 4-7 maande
het, is dit beter om dit vroeër eerder as later te plant. In
laerliggende, warmer klimate en in die trope kan patats byna
die hele jaar deur verbou word.

Uitleg
Vanweë die rankende aard van patats, moet daar genoeg ruimte afgebaken word om te voorkom dat die
ranke met ander groentegewasse inmeng. Patats vaar nie goed in deurweekte toestande nie en, waar dit
'n risiko is, moet permanente verhoogde beddings gebruik word soos bespreek in hoofstuk 2.4. Vermy
aanplantings in grond met 'n hoë klei-inhoud aangesien dit ook swak dreineer. In Uganda verbou die span
van 'Double Portion Farm' akkers patats baie suksesvol op plat beddings in goed gedreineerde grond.
Plante word gekweek uit steggies, 30cm uitmekaar geplant en 75cm tussen rye.
Span Toue vir Vore
Span ‘n tou of meetsnoer vanaf die een 75cm permanente pen tot by die aangrensende pen aan die ander
kant van die bedding. Maak seker dat beide toue styf en reguit is deur dit op te lig en weer te laat los.
Verwyder God se Kombers
Skuif God se kombers 30cm afwaarts van die tou om die grond bloot te stel.
Grondverbreking
As die grond baie dig en hard is, moet patats 'n goeie kans op sukses gegee word deur elke 75cm ry tot
30cm diep te breek, maar vanweë die 15cm diepte van vore mag dit dalk nie nodig wees nie.
Vore
Maak vore met 'n diepte van 15cm in elke 75cm ry, maar wees versigtig om nie die grond te ver afdraand te
gooi nie.
Regstelling van Suur Grond
Om suur grond reg te stel en sodoende voedingstowwe aan plante beskikbaar te maak, strooi 1 eetlepel
hout-as of beenmeel, of 1 teelepel landboukalk eweredig oor elke 60cm in die voor.
Mis / Lae Volume Kompos
Strooi 500ml kompos of mis eweredig oor elke meter en bedek dit met ten minste 3cm grond om 'n
plantdiepte van 10cm te verkry.
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Steggies
Patats word die beste gekweek van virusvrye steggies van ranke wat al drie maande in die veld is. Bêre die
30cm lange steggies vir 3 dae in die skaduwee voordat u dit plant om wortelvorming te stimuleer.
Plant Steggies
Verseker dat elke steggie groeipunte het om wortels te vestig. Plaas die 30cm lange steggies in die voor
met die punt wat raak aan die stert van die volgende een. Buig die bo-kant van die steggie na bo in 'n Lvorm, bedek dit met grond en laat net 10cm van die punt van die steggie bo die grond uitsteek. Dit moet
10cm horisontaal, 10cm vertikaal maar steeds ondergronds, en 10cm bo die grond lê. Bedek die volgende
steggie op dieselfde manier. Die resultaat is 10cm lengtes van die steggies wat elke 30cm in die ry uitsteek.

God se Kombers
Dit is nie nodig om die grond op te hoop vir goeie knolvorming nie, maar 'n goeie deklaag is nodig. Plaas 'n
baie dik deklaag van 5-10cm reg teen en rondom die steggies. Dit bevorder die vorming van knolle reg
onder die oppervlak onder die deklaag.
Hoe dikker die deklaag is, hoe beter is
die opbrengs en hoe makliker is dit om
die patats te oes met baie minder
versteuring van die grond.
Oes
Volg die ranke om die knolle te vind en
gebruik dan 'n vurk om die patats
saggies op te lig waar dit gewoonlik net
onder die deklaag gevind kan word.
Hierdie voedsame groente kan geoes
word wanneer dit nodig is en daarom is
dit ‘n goeie toevoeging tot 'n
huishoudelike tuin.
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Farming God’s Way Groentegids
Indien Nodig

60cm

3cm

37.5cm
20cm
20cm
37.5cm

Trippel 37.5cm
dan 75cm

Dubbel

Dubbel

Trippel 37.5cm
dan 75cm

Oppervlakkompos

Oppervlakkompos

Oppervlakkompos

Oppervlakkompos

Krulkool

Blaarslaai

Roket - Klein Blaar

Spinasie

75cm

Trippel

Enkel

Dubbel

Oppervlakkompos

Vore

Oppervlakkompos

Vore

Sprietuie

Aartappel

Radys

Patat

Enkel

10cm

Dubbel

Oppervlakkompos

Uie

75cm

20cm

20cm

20cm

Dubbel

Oppervlakkompos

Wortels

20cm

Oppervlakkompos

Dubbel

20cm

Beet

Wortelgewasse

20cm

10cm

Trippel

Oppervlakkompos

Koljander

Dubbel

500ml/m

15cm

1 Eetlepel
per 60cm
30cm

Indien Nodig

2cm diep
25cm breed
1 handvol per m

Oppervlak
Ja

5cm

500ml/m

1 Eetlepel
per 60cm
15cm

Indien Nodig

1 handvol per m

1 handvol per m

2cm diep
25cm breed
2cm diep
25cm breed
2cm diep
25cm breed
2cm diep
25cm breed

5cm diep
25cm breed
2cm diep
25cm breed
5cm diep
10cm breed
2cm diep
25cm breed
3cm diep
25cm breed
5cm diep
10cm breed

500ml/PS

3cm diep
10cm breed

500ml/PS

500ml/PS

30cm

Oppervlak

Oppervlak

1 handvol per m

Oppervlak

Bedek gelyk

500ml/PS

1 Saad
per 15cm
1 Saailing
per PS
1 Saailing
per 45cm
1 Saad
per 1cm
1 Saailing
per 30cm
1 Saailing
per 20cm
1 Saad
per 3cm
1 Saailing
per 20cm

1 Saad
per 10cm
1 Saailing
per PS
1 Saailing
per PS
3 Sade
per PS
3 Sade
per PS
1 Saailing
per PS

Plant

Voor Plant

Na Ontkieming

Voor Plant

Geen

Geen

Geen

In lyn

In lyn

Geen

Geen

Geen

Geen

Diamant

Diamant

Geen

Na Ontkieming
Voor Plant

Diamant

In lyn

Geen

Voor Plant

Voor Plant

Na Ontkieming

In lyn

In lyn

Na Plant
Voor Plant

Diamant

In lyn

In lyn

Nee

Rangskikking

Na Ontkieming

Voor Plant

Voor Plant

Na ontkieming

Kombers

1 Saad
Na Ontkieming
per 5cm
1 Saad
Druk 'n 1cm voor
Na Ontkieming
per 2.5cm
1 Saailing
Voor Plant
per 10cm
1 Saailing
Voor Plant
per 10cm
Bedek en los
1 Saadaartappel
Na Plant
10cm
per 30cm
1 Saad
Druk 'n 1cm voor
Na Ontkieming
per 2.5cm
Bedek en los
1x30cm loot
Na Plant
10cm
per 30cm
Druk 'n 2cm voor

-

Druk 'n 1cm voor

-

-

Druk 'n 1cm voor

-

Bedek gelyk

Druk 'n 1cm voor

Bedek gelyk

Bedek en los 5cm

Meng ‘n graaf vol Bedek en los 3cm

Bedek gelyk

Druk 'n 3cm voor

Diepte vir
Saailinge

500ml/PS

3cm diep
10cm breed

Kompos

Ja

Ja

10cm

1 handvol per m

1 Eetlepel
per 60cm

1 handvol per m

1 handvol per m

1 Eetlepel
per 60cm

Oppervlak

Oppervlak

Oppervlak

Oppervlak

Oppervlak

1 handvol per m

1 handvol per m

1 Eetlepel
per 60cm
1 Eetlepel
per PS

1 Eetlepel
per 60cm
1 Eetlepel
per PS
1 Eetlepel
per PS
Meng in 2
Eetlepels
1 Eetlepel
per PS
1 Eetlepel
per PS

As of
Beenmeel

10cm

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Oppervlak

Oppervlak

Ja
Ja

15cm

Oppervlak

15cm

15cm

20cm graaf se
diepte en breedte

15cm

15cm

Oppervlak

Voorbereiding
Diepte en Breedte

Ja

Ja

5cm

10cm

20cm

30cm

1cm

45cm

45cm

Oppervlakkompos

75cm

Selery

Enkel

Plantstasies
(PS)

30cm

Ja

Nee

1.2m

60cm

Ja

Ja

Ja

Breuk

45cm

60cm

10cm

Kool/Blomkool/
Brokkoli

37.5cm

75cm of
150cm

Enkel of elke
2de ry

Trippel 37.5cm
dan 75cm

75cm

Enkel

1.5m

75cm

Enkel

Elke 2de Ry

75cm of
2x75cm;150cm

75cm

Enkel of Bane

Enkel

Intervalle van Intervalle in
Rye
Rye

Oppervlakkompos

Plantstasies
(PS)
Plantstasies
(PS)
Plantstasies
(PS)
Plantstasies
(PS)
Plantstasies
(PS)

Oppervlakkompos

Oppervlakkompos, Uiteensetting
Plantstasies of Vore
van Rye

Amarant

Blaargewasse

Tamaties

Suikermielies

Pampoentjies

Soetrissies

Eiervrug

Bone en Ertjies

Vrugdraende gewasse

Ontwerpstandaarde vir Kompos Insette - Farming God's Way

Nee

Ja
1 per 5cm

Nee

Nee

Nee

Ja
1 per 10cm
Ja
1 per 5cm

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja
1 per 30cm

Nee

Nee

Ja
2 per PS

Nee

Nee

Nee

Uitdun
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Plantstasies
(PS)

Vlak Slote

Vlak Slote

Vore

Vlak Slote

Vlak Slote

Vore

Kool/Blomkool/
Brokkoli

Selery

Koljander

Krulkool

Blaarslaai

Roket - Klein Blaar

Spinasie

1.5m
75cm
75cm of
150cm

Elke 2de Ry

Enkel

Enkel of elke 2de
ry

Dubbel

Trippel

Enkel

Dubbel

Vlak Slote

Vlak Slote

Vore

Vlak Slote

Vlak Slote

Vore

Wortles

Uie

Sprietuie

Aartappel

Radys

Patat

Enkel

Dubbel

Vlak Slote

75cm

10cm

20cm

75cm

20cm

20cm

20cm

37.5cm

Dubbel

20cm

Dubbel

Trippel 37.5cm
dan 75cm

20cm

37.5cm

Dubbel

10cm

Trippel

20cm

75cm

Trippel 37.5cm
dan 75cm

Dubbel

Enkel

37.5cm

75cm

Enkel

Trippel 37.5cm
dan 75cm

75cm of
2x75cm;150cm

75cm

Enkel of Bane

Enkel

Beet

Wortelgewasse

Vore

Plantstasies
(PS)
Plantstasies
(PS)
Plantstasies
(PS)
Plantstasies
(PS)
Plantstasies
(PS)

Vore

30cm

10cm

5cm

30cm

10cm

5cm

10cm

20cm

3cm

20cm

30cm

1cm

45cm

45cm

30cm

60cm

60cm

1.2m

45cm

60cm

10cm

Plantstasies, Vore Uiteensetting van Intervalle van Intervalle in
of Vlak Slote
Rye
Rye
Rye

Amarant

Blaargewasse

Tamaties

Suikermielies

Pampoentjies

Soetrissies

Eiervrug

Bone en Ertjies

Vrugdraende gewasse

15cm

15cm

10cm

Voorbereiding
Diepte en
Breedte

1 Eetlepel
per 60cm
1 Eetlepel
per PS
1 Eetlepel
per PS

As of
Beenmeel

Bedek gelyk
Bedek gelyk

500ml/PS

Bedek en los
3cm

Grondbedekking

500ml/PS

500ml/m

Mis

Indien Nodig

Ja

Ja

Indien Nodig

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

15cm

Bedek gelyk

Bedek gelyk

500ml/m

1 Eetlepel
per 60cm

Bedek gelyk

1cm laag

Bedek en los
10cm

Bedek gelyk

10cm

Bedek en los
10cm
500ml/m

10cm

-

Druk 'n 1cm
voor

-

Druk 'n 2cm
voor
Druk 'n 1cm
voor

-

Druk 'n 1cm
voor

-

-

Druk 'n 1cm
voor

-

-

Druk 'n 1cm
voor

-

5cm

3cm

-

-

3cm

Diepte vir
Saailinge

Bedek gelyk

Bedek gelyk

1cm laag ou
mis
1cm laag

Bedek gelyk

1cm laag

500ml/60cm Bedek gelyk

2cm laag

1cm laag

1cm laag

1 Eetlepel
per 60cm

5cm diep
25cm breed
5cm diep
25cm breed

Bedek gelyk

Bedek gelyk

Bedek gelyk

Bedek gelyk

500ml/60cm Bedek gelyk

1cm laag

2cm laag

500ml/PS

500ml/m

1 handvol per m

1 handvol per m

1 handvol per m

1 handvol per m

1 handvol per m

1 Eetlepel
per 60cm

1 handvol per m

1 handvol per m

1 Eetlepel
per 60cm

1 handvol per m

1 handvol per m

1 Eetlepel
per 60cm
1 Eetlepel
per PS

15cm

5cm diep
25cm breed
5cm diep
25cm breed
5cm diep
25cm breed

10cm

5cm diep
25cm breed
5cm diep
25cm breed

10cm

5cm diep
25cm breed
5cm diep
25cm breed

15cm

10cm

20cm graaf se
Meng n graaf Bedek en los
Nee
Meng 2 Eetlepels
diepte en breedte
vol
3cm
1 Eetlepel
Bedek en los
500ml/PS
Indien Nodig
15cm
per PS
5cm
1 Eetlepel
500ml/PS
Bedek gelyk
Ja
15cm
per PS

Ja

Ja

Ja

Breuk

Ontwerpstandaarde vir Dieremis Insette - Farming God's Way

Voor Plant

Na Ontkieming

Voor Plant

Voor Plant

Na Ontkieming

Voor Plant

Voor Plant

Na Ontkieming

Voor Plant

Na Plant

Geen

Geen

Geen

In lyn

In lyn

Geen

Geen

Geen

Geen

Diamant

Diamant

Geen

Diamant

In lyn

Geen

In lyn

In lyn

Diamant

In lyn

Voor Plant
Na Ontkieming

In lyn

Nee

Rangskikking

Voor Plant

Na Ontkieming

Kombers

1 Saad
Na Ontkieming
per 5cm
1 Saad
Na Ontkieming
per 2.5cm
1 Saailing
Voor Plant
per 10cm
1 Saailing
Voor Plant
per 10cm
1 Saadaartappel
Na Plant
per 30cm
1 Saad
Na Ontkieming
per 2.5cm
1x30cm loot
Na Plant
per 30cm

1 Saad
per 15cm
1 Saailing
per PS
1 Saailing
per 45cm
1 Saad
per 1cm
1 Saailing
per 30cm
1 Saailing
per 20cm
1 Saad
per 3cm
1 Saailing
per 20cm

1 Saad
per 10cm
1 Saailing
per PS
1 Saailing
per PS
3 Sade
per PS
3 Sade
per PS
1 Saailing
per PS

Plant

Nee

Ja
1 per 5cm

Nee

Nee

Nee

Ja
1 per 10cm
Ja
1 per 5cm

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja
1 per 30cm

Nee

Nee

Ja
2 per PS

Nee

Nee

Nee

Uitdun

8. Opsommingstabel – Farming God's Way Mis
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“Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die
Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle
van die Here as beloning sal kry wat Hy belowe het.
Christus is die Here in wie se diens julle staan.”
Kolossense 3:23,24
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