Bonen zaaien nieuwe manier.
Kent u dat ook? U hebt bonen of snijbonen gezaaid en lang niet alle bonen komen op.
Oorzaak: bonen zijn verrot of bonen kiemen niet door te droog weer.

TIP: Zaai, kiem en plant de bonen of de snijbonen op onderstaande manier:
1. Bonen laten kiemen op vochtig keukenpapier
Benodigdheden:
• Plastic bakken ca 6 cm diep (b.v. Hertog ijsbak).
• Stukjes ijzerdraad of satéprikkers
• Keukenpapier.
Acties (zie ook de plaatjes hieronder)
• Prik gaatjes in de bak(ken) en steek er ijzerdraad of satéprikkers doorheen.
• Vouw keukenpapier (4 a 6 lagen dik) en leg dit in de bak
• Maak het papier vochtig: een laagje water in de bak gieten, daarna afgieten tot druppelen.
• Leg maximaal 50 bonenzaden of 40 snijbonenzaden verspreid op het natte keukenpapier.
• Bereid op bovenstaande wijze het aantal bakken dat nodig is.
• Zet alle bakken op elkaar, met bovenop 1 lege bak.
• Zet de bakken op een warme plaats (18-25 gr C) met voldoende licht..

Benodigdheden

Boontjes in bak gelegd op vochtig keukenpapier

Bakken met boontjes, gestapeld

Bakken met boontjes. Bovenop een lege bak

2. Bonenplantjes kweken, oogsten en planten
Acties (zie ook de plaatjes hieronder)
• Giet of sproei elke dag een beetje leidingwater op het keukenpapier of op de bonen.
• Na 48 uur zijn de bonen dik en na ca 5-8 dagen verschijnen bij de eerste bonen een wortel..
• De bonen kiemen niet gelijkmatig: er zijn vroege en late kiemers.
• Wacht tot er bonenplantjes in de bak zijn (met wortels, een stengel, ca 3-5 cm hoog en met
ontwikkelende blaadjes tussen de zaadlobben)
• Maak het papier extra vochtig. Trek elk bonenplantje voorzichtig los en haal het uit de bak.
• Zet elk bonenplantje in een voortje in losgemaakte grond in de tuin.
• Begiet de bonenplantjes na het planten met water.
• Maak de grond rondom de plantjes los met een krabber zodra de grond wat is opgedroogd.

Bak met kiemende bonen en bonenplantjes
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Gebruik telkens schoon (afgewassen) materiaal (bakken, draad, prikkers)
Iets te veel water bijgevoegd?. Niet afgieten maar de volgende dag geen water geven.
Heb je veel te veel water bijgevoegd, dan ijzerdraadjes of prikkers verwijderen, lege bak op
de bonen drukken, afgieten, lege bak verwijderen en ijzerdraadjes of prikkers weer insteken.
Op deze wijze van kiemen verdampt er weinig water, dus de bonen drogen niet uit.
De bonen kiemen zo onder goede omstandigheden: voldoende vocht, lucht en licht.
Kiemen in het donker gaat wel, maar de bonenplantjes hebben dan gele bladeren die in de
tuin groen kleuren.
Zijn de bonenplantjes te lang geworden, dan dieper in de grond planten.
Enkele bonen kunnen gaan schimmelen/rotten/stinken. Deze verwijderen.
Giet leidingwater in de bak. Ander water (bv regenwater) geeft meer rotte bonen.
Kiemen gaat goed bij Prelude, Record, Rakker, type Veense.
Enkele rassen kiemen slecht, o.a Cum Laude: Veel rotte bonen in de bak.
Deze manier geeft goede resultaten. Je bent er zeker van dat de geplante bonenplantjes ook
zullen uitgroeien tot volwassen planten. En je bent onafhankelijk van het weer.
Deze werkwijze kun je het hele groeiseizoen toepassen.
Je kunt eind april bonenplantjes onder een tunnel van plastic planten en in juni oogsten.

