STAP 5 HET IS HIER DONKER

STAP 6 WATER, WATER, WATER...
Controleer dagelijks (en zeker vlak voor en na het weekend) of er voldoende water in de
schaal zit. Het waterpeil dient tot aan de maatstreep te komen.

TIPS:
Klassikale teelt:
Plaats de kartonnen doos
over de pot. Plak de
kieren goed af.

Individuele teelt:
Dek de petfles of een
aantal flessen af met een
zwarte plastic vuilniszak of een stuk zwarte
plasticfolie. Drapeer deze
zorgvuldig zodat er langs
de onderzijde geen licht
aankan. Je kan ook een hoge kartonnen doos (minstens 45 cm hoog)
gebruiken om te verduisteren.
Zorg er zeker voor dat de vuilniszak of kartonnen doos geen licht doorlaat
(ook niet langs kieren of de onderkant) anders wordt het witloof groen.

Witloof_teelthandleiding-2015.indd 1

› Gedurende de eerste 10 dagen kan je het
water met een gieter langs de bovenzijde
van de wortels bijvullen en de kragen
vochtig houden. Dit voorkomt het uitdrogen van de wortels. Nadien doe je dit
best langs het schaaltje.

› Ververs het water 2 keer per week.
› Vanaf dag 10 zal het witloof sneller
groeien en meer water nodig hebben.
› Plaats telkens de kartonnen doos of de
zwarte plasticfolie over het witloof.
› Voor de teelt met grond vul je de onderschaal met water of voeg je water
toe langs het buisje. Zorg dat de grond
voldoende vochtig is.
› Controleer om de 2 tot 3 dagen de
watertemperatuur met de thermometer.
De watertemperatuur bevindt zich best
tussen 15° en 18 °C. Een lagere temperatuur zal het witloof trager doen groeien.
17°-18 °C geeft de beste groei voor deze
wortels. Bij een hogere temperatuur
kunnen de wortels en het witloof sneller
gaan rotten.

STAP 7 WITLOOF LANGEN OF...
HET OOGSTEN VAN DE KROP
Afhankelijk van de temperatuur kan
je de kropjes na ongeveer 21 dagen
oogsten (3 tot 4 weken, vlak voor de
kerstvakantie).

WIMMEKES
WITLOOFTEELTHANDLEIDING
De wortels dien je zo snel mogelijk in te tafelen. Dit is in grond
of water zetten. Wacht hiermee niet tot na het weekend want
anders drogen de wortels uit.

Breek de witloofkrop voorzichtig van de
wortel af. Snijd daarna het voetje af en
verwijder de buitenste blaadjes.

BENODIGD MATERIAAL
thermometer / gieter / plantenschepje (teelt in grond)

Klassikale teelt:
› stevige brede tape

STAP 8

Individuele teelt:
› petfles per leerling (1l of 1,5l)
› plastic vuilniszak of zwarte plasticfolie of een
hoge kartonnen doos (ongeveer 45 cm hoog)
› plantenstokje 40 cm + plakband
› alcoholstift (om je naam op de fles te schrijven
en de hoogte van het water aan te duiden)

Aan tafel… smakelijk!

MEER INFO
www.vlaamsbrabant.be/witloofbox

Illustraties: www.geertgerard.be
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STAP 1 OP ZOEK NAAR …

STAP 2 KNIPPEN, PLAKKEN,…
Ga op zoek naar een koele
ruimte: kelder, gang, koele
berging …

Tussen 14° en 18° C is de
ideale temperatuur.
In de klas is het vaak te
warm om mooie witloofkropjes te telen. Als het te
warm is, zullen de kropjes
niet mooi sluiten of kunnen
ze rotten.

Bij voorkeur een ruimte
die volledig donker is.
Daglicht doet de witloofkroppen snel groen verkleuren. Als er geen straaltje
daglicht in de ruimte kan,
moet je de wortels en het
witloof niet afdekken.

STAP 3 INTAFELEN …
Snijd de wortels en kraag op lengte.
› Snijd de wortels aan de punt bij tot een lengte van
17 cm vanaf de onderkant van de bladkraag.

Klassikale teelt:

› Kort de kraag in tot een lengte van 3 cm.

Vouw de flappen van 1 zijde
van de kartonnen doos dicht
en plak deze met stevige
tape netjes vast. De flappen
van de andere zijde, vouw je
naar binnen.

Klassikale teelt met water:
Plaats de wortels rechtop naast elkaar met de kraag
(bovenste groene stuk van de wortel) naar boven in de zwarte plantenpot. Zet de pot met
wortels in de witte onderschaal.

Individuele teelt met water:
Plaats een wortel met de kraag naar boven in
een petfles.

Individuele teelt:
Snijd of knip samen met je juf of meester het
bovenste gedeelte van de petfles af op 16 cm.
Plak het plantenstokje met tape vertikaal op
de buitenkant van de petfles (1x onderaan en
1x bovenaan, zodat het stokje mooi en stevig
rechtop staat).

Teelt met grond:
Je kan ook vochtige grond in de plantenpot (of
petfles) doen. Je kan hier zowel grond uit de
schooltuin of potgrond voor gebruiken.
Leg de pot een beetje schuin en stapel de
wortels rij per rij. Vul geleidelijk de vrije ruimte
tussen de wortels goed aan met de vochtige aarde. Ga zo door
tot de pot volledig gevuld is.

In de petfles kan je een buisje plaatsen met een schuin gezaagde kant naar beneden. Zo
kan je water geven zonder het witloof nat te maken. Je kan ook gaten maken in de onderkant van de petfles en deze in een hoge onderschaal plaatsen (minstens 7 cm hoog).

Zorg ervoor dat de kraag van de witloofwortels niet met aarde bedekt wordt.

STAP 4 WATER
Klassikale teelt:
Vul de pot met regen- of leidingwater.
Zorg ervoor dat het water tot ongeveer 5 cm onder de rand van de witte
onderschaal komt en trek een streepje
om dit waterpeil aan te duiden.

Individuele teelt in een petfles:
Vul de fles met regen- of leidingwater tot op 6 cm
hoogte en trek een streepje tot waar het water komt.

Bevochtig ook de kraag van de wortel.

Schrijf je naam op de petfles.
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