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Legende: Biologisch - Dynamische Zaai-, Plant- en Oogstkalender.
   Symbolen maan & zon Op een zaaidag Op een plantdag  Opmerkingen  Indeling gewassen - en de maan in het teken van de dierenriem

� nieuwe maan ongunstig �� ongunstig �� groeiremmingen VD Vruchtgewassen: erwten, bonen, tomaten, fruit � Ram

wassende maan zeer gunstig ☺ vruchtgewassen zaaien, verpotten en verplanten. vruchtdag pepers, courgetten, suikermais, aardbeien, meloen, � Leeuw

eerste kwartier Vuur augurken, paprika's, komkommers,meloen, aubergines, � Boogschutter

 dagen vóór volle maan zeer gunstig ☺ zeer gunstig ☺ pompoen, granen en kruiden geteeld voor hun vruchten en/of zaad.

� volle maan na volle maan wortelgewas & bladgewas zaaien WD Wortelgewassen: radijs, rammenas, schorseneer,  � Stier

afnemende maan bloemgewas bij voorkeur zaaien bij afnemende maan worteldag pastinaak, knolselder, rode biet, koolraap, witloof,  � Maagd

laatste kwartier Aarde sjarlot, knolvenkel, aardappelen, raap, ajuin, knoflook, б Steenbok

2 dagen vóór nieuwe maan zeer gunstig ☺ zeer gunstig ☺ wortelen, merikswortel en de kruiden geteeld voor de wortels.

MV maansverduistering gunstig ☺ ongunstig �� bevordering kiemen BLD � Bloemgewassen: artisjok, bloemkool, broccoli, � Tweelingen

Ω klimmende maanknoop ongunstig �� ongunstig �� groeiremmingen Bloemdag goudbloemen, tuinbloemen, bloembollen, � Weegschaal

klimmende maan gunstig ☺ ongunstig �� bevordering kiemen en Licht éénjarige en vaste bloemen en � Waterman

begin klimmende maan zeer gunstig ☺ oogsten wortels en knollen alle kruiden geteeld voor hun bloemen.

℧ dalende maanknoop ongunstig �� ongunstig �� groeiremmingen BD ♣ Bladgewassen: sla, bleekselder, snijselder, � Kreeft

dalende maan ongunstig �� gunstig ☺ wortelgroei gestimuleerd Bladdag andijvie, peterselie, prei, grassen, kardoen, kervel, � Schorpioen

begin dalende maan zeer gunstig ☺ oogsten bloem en blad Water bladkolen,  veldsla, spinazie, postelein, warmoes, � Vissen

Pg kleinste afst. maan/aarde ongunstig �� ongunstig ��  bevordering ziekte snijbiet, asperges, rocolasla  en kruiden welke geteeld om hun blad. 

Ag grootste afst. maan/aarde ongunstig �� ongunstig �� voortijdig doorschieten

ZV zonsverduistering ongunstig �� ongunstig �� groeiremmingen PD   Plantdagen grijs
Pe kleinste afst. zon/aarde ongunstig �� ongunstig �� ZD   Zaaidagen Wit
Ap grootste afst. zon/aarde ongunstig �� ongunstig ��
Eq dag / nacht gelijk Equinoxes De tijdstippen in deze kalender zijn altijd aangepast aan winter- & zomertijd.

So1 kortste dag / langste nacht Solstices 1

So2 kortste nacht / langste dag Solstices 2 Bijlage blz.1
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Legende: Biologisch - Dynamische Zaai-, Plant- en Oogstkalender. (vervolg)
grijs gunstige om te planten, stekken, snoeien, bemesten 

PD zijn grijs en gunstige om te oogsten ondergrondse delen wit gunstig om te zaaien

plantdagen ☺ zeer gunstige invloeden om te planten ZD zijn wit gunstig om te oogsten van bovengrondse delen

�� ongunstige om te planten, stekken, snoeien, bemesten zaaidagen ☺ zeer gunstige invloeden om te zaaien

�� ongunstige invloeden opschieten �� ongunstige invloeden om te zaaien

�� ongunstige invloeden bevordering van ziekten

MARIA THUN over de oogsttijden: PH - faktor die de bodemvruchtbaarheid beinvloedt.
De bovengrondse delen van gewassen, oogsten bij klimmende maan. (zaaidag) Optimale zuurtegraad pH in funtie van teelt. Hoeveelheid kalk per are 
Vruchtgewassen oogsten op de vruchtdagen. Grondsoort Gewassen PH per jaar 
Bloemgewassen & snijbloemen oogsten op de bloemdagen. alcalische alcalisch verdragende gewassen: gerst, klaver, luzerne, meer dan Geen kalk

Bladgewassen oogsten op de bladdagen maar enkel ’s ochtends. (best bij wassende maan) pH meer dan 7 warmoes, rodebiet, suikerbieten, zinnia's 7

Bladgewassen voor de diepvries of voor bewaring oogsten op bloemdagen. neutrale neutraal gevoelige gewassen: erwten, bonen, sla, haver, 

Bladgewassen vooral koolplanten (om te bewaren) oogsten op de bloemdagen. pH  7 spinazie, selder, rapen, komkommer, wortels, chrisanten, pH 7 Geen kalk

Kruiden die je oogst voor het blad en/of bloem op bloemdagen maar enkel ’s ochtends. aubergine, uien, kolen, tarwe, tomaten, vlas, mais, dalia's

Kruiden die je oogst voor de zaden en/of vruchten oogsten op vruchtdagen. zure grond matig zuurverdragende gewassen: aardappelen, pH 6 tot 7 4 tot 10 kg/are

Kruiden die je oogst voor de wortels op worteldagen enkel ’s namiddags. pH minder dan 7 aardbeien, witloof, radijs, rogge, pepermint. 5 tot 10 kg/are

Appels & peren oogsten op de vruchtdagen. pH 5 tot 5,4 zuurverdragende gewassen: gazon, azalea, rozen pH 5 tot 6 12 tot 20 kg/are

Kersen & bessen oogsten op de bloem-  & vruchtdagen. rhodedendrons, lelies, oleander, wilgenroos, erica.  minder 5 21 tot 30 kg/are

Fruit voor jam, gelei, bottelen oogsten op de vruchtdagen. Optimale pH waarden voor weiden Optimale pH in functie van grondsoort en gewas.
Zaaizaden nooit oogsten op bladdagen klei 6,5 tot 6,0 alcalisch verdragende gewas  neutraal gevoelige gewas

Kappen van bomen op de bloemdagen en rond nieuwe maan leem 5,8 tot 5,4 Grondsoorten zuurverdragende

zandleem 5,6 tot 5,0 klei 7 7 7
De ondergrondse delen van de gewassen, oogsten bij dalende maan. (plantdag) zand 5,4 tot 5,0 leem 7 6,4 6,2
Wortel- & knolgewassen oogsten op worteldagen maar enkel in de namiddag en s'avonds. Bij geen monokultuur is een kompromis pH gewenst. zandleem 6 6 5,8
Het tijdstip van oogsten heeft invloed op de houdbaarheid en op de kwaliteit van de oogst. Gegevens van het Ministerie van Land- & Tuinbouw zand 6 5,4 5,2 Bijlage blz.2

in functie van teelt.


