
Project plantenteelt 1.3 
 
IBS 1.3  Teelt, de basis 
 
In deze periode ga je een teelt beschrijven. 
Buiten een teelt opzetten (in groepjes van twee/drie) 
 
Maak een verslag en houd een logboek bij. 
Zet bronvermeldingen en foto’s in je verslag. Schrijf alles uit. 
 
Zet het volgende in je verslag; 
 

 Welke teelt wil je/ kan je opzetten? Waarom deze teelt? 

 Waartoe behoort de plant? Wat zijn de eigenschappen van deze plant / teelt? 

 Wat zijn de raseigenschappen? 

 Hoe herken je de zaden / poters? 

 Krijgen de zaden / poters een kiembehandeling? 

 Wat is de zaaiafstand? Plantafstand? Waarom? 

 Wanneer wordt je gewas gezaaid / gepoot? 

 Wat zijn de eisen van het zaaibed / pootbed? 

 Hoe diep zaai je de planten en wat gebeurt er als je te diep zaait of te ondiep? 

 Hoeveel zaden / poters gaan er op een ha? (Zet berekening erbij) 

 Bemonster je stukje grond. Wat heb je gemeten? Wat kun je daarover 
zeggen? 

 Heb je een profielkuil / wortelkluit gestoken? Wat kwam je tegen? Wat kun je 
erover zeggen? 

 Wat ga je gebruiken om de plantjes te laten groeien? Wat hebben ze nodig om 
te ontkiemen? Wat hebben ze nodig om te groeien? 

 Wat ga je doen aan grondbewerking? En waarom? Hoe gebeurt dit op een 
akkerbouwbedrijf? 

 Welke bemesting ga je gebruiken? Organisch / anorganisch? Hoeveel? In 
welke vorm? Hoe gebeurt dit op een akkerbouwbedrijf? 

 Welke teeltmaatregelen ga je nemen? Waarop ga je letten? Waar let een 
akkerbouwer op? 

 
In het logboek meld je: 

- Welke activiteiten je elke week hebt uitgevoerd. 
Je maakt foto’s van de verschillende stadia van de plant, wat valt op? 
Je beschrijft hoe de plant groeit. 
Je beschrijft elke week wat je aan teeltmaatregelen neemt. Denk ook aan het 
weer, bemesting, onkruidbestrijding, ziektebestrijding, afdekken, aanaarden 
enz. 

 
 

Dit verslag laat je aftekenen einde van periode 3. 


