De teelt van knoflook
Planttijd
Knoflook kan vanaf het najaar worden geplant tot uiterlijk in mei. Vóór de winter
planten geeft voor de meeste rassen de grootste oogst. De meeste kwekers
wachten tot eind oktober - begin november met planten. W ij voeren rassen, die
succesvol in Nederland worden geteeld en (zeker na opvolging van onderstaande
beschrijving) onze winters goed overleven.
Voorbereiding grond
Knoflook heeft een hekel aan “natte voeten” (evenals overigens alle andere leden
van de uienfamilie) het is daarom zeer gewenst om een verhoogd plantenbed te
maken. Dit heeft naast een goede afwatering ook het voordeel van eerdere
opwarming dus betere groei. Op zandgronden is een verhoogd bed niet ideaal,
afwateringsgeultjes zijn dan voldoende; zorg verder dat er geen “zak” in het veldje
zit waar water in blijft staan. Meng de grond ruim met compost en/of wormenmest,
zeker zandgrond vereist zware bemesting. Uit het voorgaande blijkt uiteraard ook,
dat een kweekplek in de volle zon de voorkeur heeft. Schaduw is ongunstig.
Planten en verdere teelt
Na ontvangst de bollen openbreken en de tenen in de grond poten: puntje naar
boven, 5 cm diep en 10-15 cm uit elkaar. Na de winter de grond bijmesten met
Patentkali en Beendermeel of organische mengmest. Zodra er een drogere tijd
aanbreekt (langer dan 3 dagen geen regen) is het wijs om het plantenbed te
bedekken met gemaaid gras (bij zand en klei) of een dun laagje zand (bij klei). Dit
laagje heet “mulch” en voorkomt sterke uitdroging van het bed. Kwekers leggen
druppelpijp langs de knoflook om voortdurend water te kunnen geven, dat geeft wel
aan dat een voortdurende watergift van groot belang is. Liever niet over de planten
heen sproeien, maar alleen de grond vochtig houden.
Oogsten en ziekten
In het najaar geplant staan de meeste rassen knoflook vóór de winter al in het
groen en in juni-juli kunnen ze geoogst worden. Later geplant betekent uiteraard
latere oogst, op zijn laatst in september. Het oogststadium is gemakkelijk te
herkennen: de plant gaat “strijken”, d.w.z. de stengel gaat knakken en afsterven.
Sommige knoflook blijft stevig staan, maar wordt bruinig van kleur. De bol zit stevig
verankerd in de grond, het is dus wijs om de grond tevoren met een spitvork iets te
“lichten” waarna de knoflook met enige kracht uit de grond getrokken kan worden.
Nu de planten iets droger laten worden en vervolgens het loof vlechten zoals je
knoflook wel eens in de winkel ziet en de bollen in de zon drogen.
Als je de pech hebt dat het een zeer natte zomer wordt, dan is de kans op
schimmelinfecties tijdens de groei groot. Op elk droog momentje de planten (tijdens
de groei) bespuiten met spuitzwavel geeft wel enige bescherming. Ons plantgoed
uit Frankrijk is optimaal virusvrij gemaakt, als je van deze bollen weer zelf doorteelt,
dan neemt het virusgehalte per jaar toe en de groeikracht neemt af.
Bewaren
In huis (16-20EC) is knoflook soms wel een jaar te bewaren, controleer de bollen
regelmatig! Als er tenen gaan uitdrogen of schimmelen kan je het beste de hele
onaangetaste voorraad pellen, schoonmaken en in de olie dompelen. Vervolgens
ze er weer uitlepelen, persen, mengen met een dubbele hoeveelheid olie, mixen en
deze puree in kleine porties invriezen. Gewoon bewaren in olie in de koelkast is
gevaarlijk wegens het ontstaan van botulisme! Meer (langdurige) bewaarmethoden
vind je op internet.
Veel succes met de teelt!
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