Knolvoetresistente kolen

Zondag 17 november
Knolvoet is op wereldschaal de meest voorkomende en gevreesde
ziekte in de groenteteelt. Over heel de wereld is de ziekte gekend.
En nergens is een effectieve bestrijding van de ziekte mogelijk.
Alleen preventie is mogelijk door een zeer ruime vruchtafwisseling
en het aanhouden van een vrij hoge pH. In streken (maar ook
tuintjes) met intensieve groenteteelt wordt knolvoet vroeg of laat
toch een probleem. Er zijn immers nogal wat verschillende
koolsoorten. Eenmaal de grond aangetast is, wordt het moeilijk om
ooit nog kolen op deze grond te telen.
Al enkele jaren is knolvoetresistentie ingebouwd in enkele rassen
van Chinese kool. Verschillende zaadhandelaars brengen nu
knolvoetresistente koolrassen op de markt.
Dit zijn de voornaamste soorten
Witte kool ‘Kilaton F1’, Broccoli ‘Monclano F1’, Rode kool ‘Lodero
F1’, Bloemkoom ‘Clarino F1’
Dit kan interessant zijn bij uw volgende zaad- of planten aankopen

LIDGELDEN - ABONNEMENTEN 2020
Het jaar loopt weer stilaan op zijn einde.
Vanaf begin november mag je onze bestuursleden weer verwachten om het lidgeld op te halen voor het werkjaar 2020.
Aan de mensen die via de bank betalen, willen we vragen om de
betaling ten laatste op 30 november in orde te brengen. Dat om
alles tijdig in orde te kunnen krijgen.
Lid nationaal en plaatselijke publicatie met kleurrijk boekje € 23.
Plaatselijk lid €13.

Kookles Pasta, ricotta en
sausen
Cavaliere Claudio
Ricotta is een witte zachte en frisse Italiaanse kaas van koeien- of
schapenmelk met een milde en zacht zoete smaak. Ricotta bevat
een laag zout- en vetgehalte.
Ricotta betekent ‘opnieuw gekookt’. De naam verwijst naar de methode waarop ricotta gemaakt is: het wordt gemaakt van de wei die
overblijft nadat deze is gescheiden van de wrongel.
Strikt genomen is ricotta dus geen kaas, maar een bijproduct ervan. De wei vormde jarenlang een probleem omdat men niet wist
hoe men er vanaf moest komen. Toen werd ontdekt dat bij verhitting de albumine in de wei samenklonterde en een nieuwe wrongel
vormden. Door deze wrongel uit te laten lekken, ontstond ricotta.
Ricotta wordt verkocht als een verse, witte kaas met een korrelige
textuur. Meestal wordt hij verkocht in plastic bakjes.
Ricotta wordt in Italië ook veel in pastagerechten gebruikt.
Claudio Cavaliere is de lesgever van dienst. Hij demonstreert
alles met de nodige uitleg erbij en hoe je deze kaas kunt gebruiken
in allerlei pasta’s en sauzen.
Er kan ook weer geproefd worden !
Deelname in de onkosten:€ 2
U komt toch ook .

Hou onkruid onder controle: tips
Onkruid: het is de nachtmerrie van elke tuinliefhebber. Dat wil je
best zo goed mogelijk weghouden en zelfs met het najaar in het
vooruitzicht, is het het ideale moment om daaraan te beginnen.
Maar hoe doe je dat precies? Wij helpen je op weg!
Maar hoe komt het eigenlijk dat onkruid keer op keer terugkeert?
Wel, meestal zijn het inheemse planten die perfect aan de
omstandigheden van onze streek zijn aangepast. Ze overleven
ook omdat ze zich heel goed kunnen voortplanten. Die
spelbedervers wil je zo goed mogelijk bestrijden. Gelukkig zijn
daar heel wat manieren voor.

1. Wieden

Dit is de meest voor de hand liggende vorm van onkruidbestrijding.
Én een efficiënte. De boodschap is: snel in het voorjaar beginnen.
Enkel zo krijg je het onkruid onder controle. Maar ook in het najaar
-vlak voor de periode waar je niet al te vaak meer in je tuin zal (of
kan) zitten- nog even je tuin spik en span maken, is geen slecht
idee. Zo geniet je er tijdens de strenge wintermaanden ook nog
eventjes van.
TIP: Het is trouwens beter om onkruid te wieden wanneer het net
heeft geregend. Zo kan je eenvoudiger de wortel mee uittrekken.
2. Schoffelen
Door te schoffelen beschadig je het onkruid en belemmer je de
groei ervan. Dat werkt niet bij hardnekkig onkruid: de wortel blijft
dan namelijk in stand en kweekt snel een nieuwe plant. Schoffel
niet op een te natte ondergrond. Onkruid dat dan blijft liggen,
maakt snel weer nieuwe wortels.
3. Bodembedekkers
Door een dikke laag te leggen van bijvoorbeeld organisch
materiaal, verhinder je de groei van onkruid. Het onkruid kan wel
kiemen, want ze hebben nog toegang tot water. Toch kunnen ze
hun groei niet doorzetten omdat ze geen zonlicht krijgen.

Wat doen we inde tuin in november
De winter staat voor de deur en dat is voor de meeste tuiniers niet
het favoriete seizoen. De tuin is in rust maar dat wil niet zeggen
dat er niets meer gedaan moet worden. Wij geven je kort mee wat
je deze maand allemaal in de (moes)tuin kunt doen.
• Verwijder de afgevallen bladeren van het gras zodat het niet
verstikt. Gebruik de bladeren om bladaarde te maken.
• Maai het gras eventueel voor de laatste keer. Let wel op dat
het niet vriest.
• Je kunt deze maand nog graszoden leggen als het niet te nat
en te koud is.
• Een kale plek in de haag? Deze maand is perfect om een haag
bij te planten.
• Snoei je rozen een beetje om winterschade te voorkomen. Krijg
je niet genoeg van rozen? Dan kun je deze maand gewoon nieuwe
planten.
• Zolang het niet vriest, kun je heesters en bomen nog gewoon
snoeien.
November is een prima maand om fruitbomen en -struiken te
planten. Let wel op dat de temperaturen boven het vriespunt
liggen.
• Wil je de lekkerste groene kolen, spruiten en pastinaak op je
bord? Wacht dan met ze te oogsten tot het eens goed gevroren
heeft.
• In de elfde maand van het jaar kan het veel regenen. Graaf
daarom geulen in je moestuin om waterplassen te voorkomen.
• Voorzie de frambozen van een laagje stalmest.
• Vergeet niet de buitenkraan af te sluiten om bevriezing van de
leidingen te voorkomen.
Haal je nestkastjes van de zolder en geef de vogeltjes een warm
nest. Een voederplankje is eveneens een aanrader.

