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Agribusiness Academy

Hoe start je met landbouw en glastuinbouw?

Actieplan Kassenteelt

Overal in de wereld kun je aan zaadjes komen of kopen: fysiek Een kweekbak of -tafel van hout timmer je zo in elkaar. Dek
en online, bij telers, kwekerijen, tuincentra, via vrienden en
het af met een gaasnet of glasplaat. Je krijgt meer controle
familie. Check wel de importregels.
over de plantgroei en de bak is verplaatsbaar.

Hoe beter de grond is afgestemd op je gewas of je planten,
des te beter ze groeien. Verrijk gewone aarde met
(zelfgemaakte) potgrond en compost.

Als je planten op tafels in bakjes op laat komen, goed de
teeltrichtlijnen hebt bestudeerd en elke dag je planten water
geeft en goed verzorgd, kun je in principe overal in de wereld
alles verbouwen.

Uiteindelijk krijg je dan van je planten de beloning: ze gaan
vruchten geven die je kunt verkopen of je maakt
hoogwaardige producten van de vruchten (food, beauty en
medical).

Bouw een kas waarin je je planten op kweektafels in bakken
plaatst. Zorg ervoor dat er voldoende vogels, bijen en vlinders
in je kas rondvliegen. Leg tegels op de bodem. Zo maak je een
money making greenhouse.
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1. Maak een kassenteeltplan waarin je opschrijft waar
je wanneer wat wilt gaan zaaien en planten.
2. Bestudeer de teeltrichtlijnen over je gekozen
gewassen.
3. Verkrijg of koop zaden of kweekplantjes: online of
fysiek, via tuincentra, kwekerijen of familie.
4. Koop of maak je compost en potgrond zelf (2 delen
aarde, 1 deel compost).
5. Timmer een kweekbak of - tafel. Dat is een houten
bak op pootjes met worteldoek en een gaasnet
erover (tegen insecten).
6. Zaai zaden of plant de plantjes in je kweekbak.
7. Maak een 2e kweekbak met een glasplaat erop.
8. Zaai zaden of plant de plantjes in je 2e kweekbak.
9. Houd elke dag in een logboek bij hoe laat je water
geeft, zuurtegraad bijhoudt, organische compost en
andere voeding geeft aan je planten en wanneer je
blaadjes, onkruid en takjes weghaalt.
10. Zorg ervoor dat er een bloemenrand is rondom of bij
je kweekbakken zodat er voldoende vogels, bijen en
vlinders naar je planten kunnen komen.
11. Maak je eigen tropische kas: timmer een kasframe
van hout en bespan de zijkant en bovenkant met een
gaasnet. Leg tegels op de bodem neer.
12. Zet hier je kweekbakken in en zorg ervoor dat er
bijen en vlinders je kas in kunnen vliegen en bij je
planten kunnen komen. Haal elke dag de foute
insecten uit je kas.
13. Zet ook een tafel en 4 stoelen in je kas om uit te
rusten, te overleggen, sap te drinken en eventueel
een proeverij (horeca) te beginnen.
14. Elke dag moet je met je planten bezig zijn zodat ze
goed groeien. Volg de aanwijzingen of
teeltrichtlijnen die in de verschillende handboeken
en documenten staan. Win ook kennis in bij lokale
telers. Bespreek wekelijks met collega telers hoe het
kweken gaat.
15. Regrowing: Laat nieuwe planten groeien uit
groenteresten. Snij de wortelkant af, maak het
schoon en doe deze in een glas water om weer
wortel te laten schieten.
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