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Open dag 

 
 

De Bolster in Epe organiseert op zaterdag 19 
juli a.s. een open dag. Iedereen is van harte 
welkom! Tijdens deze open dag kunnen 
bezoekers kennis maken met de biologische 
zadenteelt. Wat komt er eigenlijk allemaal bij 
kijken, voordat hun biologische zaden in de 
schappen liggen? Diverse rondleidingen geven 
het gehele productieproces weer: van de 
producties op het land en in de kas, tot het 
oogsten en de verwerking van de zaden. 
Uiteraard is de kwaliteit van de geoogste 
zaden iets waar men veel waarde aan hecht. 
De Bolster heeft dan ook een afdeling ingericht 
die zich met deze kwaliteits-controles 
bezighoudt.  
Op die manier kan men een hoge kiemkracht 
waarborgen. 
 
Naast het vermeerderen van zaden is ook 
veredeling een hoofdactiviteit bij De Bolster. 
Hier houdt een vierkoppige veredelingsteam 
zich mee bezig. Zij zijn continue op zoek naar 
het verbeteren van rassen binnen diverse 
gewassen, zoals tomaten, pompoenen en 
courgettes. Deze verbeterde rassen zijn 
aangepast aan de condities van de moderne 
biologische landbouw. Het kan soms wel 10 
jaar duren voordat een nieuw ras uiteindelijk  
 
 
 

 
 
 
op de markt kan worden gebracht. Het 
veredelingsteam vertelt u graag over dit 
vakgebied! 
 
Bent u nieuwsgierig geworden? Beleef de  
wereld van zaden bij De Bolster! 
 
Datum 19 juli 2014 
Tijd 10.00-16.00 uur 
Locatie De Bolster B.V. 
Oude Oenerweg 13 
8161 PL Epe 
Nederland 
 
Toegang is gratis. Voor kinderen is een 
speelkussen aanwezig. 
 

Vooruit zien 
 

Regeren is vooruit zien. Dat geldt ook voor ons 
bestuur. Volgend jaar zijn twee bestuursleden 
aftredend, waaronder onze penningmeester. 
We gaan dus zo langzamerhand op zoek naar 
iemand die deze taak op zich wil gaan nemen. 
Uiteraard geschiedt de benoeming in de 
Algemene Vergadering van maart 2015. 
Zoekt u met ons mee? 

 
E-mail 
 

Krijgt u deze nieuwsbrief op papier in uw 
brievenbus? Dan hebben wij nog geen (juist) 
e-mailadres van u.  
Geef dit s.v.p. door aan vtvermelo@gmail.com. 

Dan hebt u altijd op tijd de laatste informatie!  
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Phytophthora-vrij 
 

Dit kalenderjaar is de druk van Phytophthora 
relatief groot, dit komt enerzijds door de 
huidige weersomstandigheden en anderzijds 
door de zachte winter die er is geweest. 
Wanneer Phytophthora in het gewas aanwezig 
is wordt vaak het loof verwijderd. De schimmel 
kan door de regen vanaf het loof in de grond 
komen en zodoende ook de knollen aantasten. 
De aantasting van de knollen wordt echter 
meestal door de teler zelf verspreid, doordat 
de schimmel aan de handen kleeft en 
zodoende direct op de knollen worden 
aangebracht. 
  
Een goed alternatief voor deze problematiek is 
het nieuwe aardappelras Carolus. Dit is een 
veelzijdige aardappel welke een natuurlijke 
resistentie heeft tegen Phytophthora in zowel 
loof als knol. Eerder dit jaar hebben wij diverse 
proefpakketten onder volkstuinverenigingen 
beschikbaar gesteld en de reacties zijn tot nu 
toe heel positief. 
Dit beeld wordt bevestigd door o.a. dit 
artikel: http://www.akkerwijzer.nl/nieuws/5750/
biorassen-doorstaan-aanval-phytophthora 
  
Naast de Carolus zullen er binnenkort meer 
rassen met een natuurlijke resistentie 
(beperkt) beschikbaar gaan komen. In ons 
eigen veredelingsprogramma zijn een achttal 
resistentie rassen op aanwas. Voor het 
seizoen 2015 kunnen wij in ieder geval 
pootaardappelen leveren van Carolus en 
Alouette. 
 
 

Wat moet er gebeuren in de moestuin 
in augustus? 
 

Zaaien voor het aankomende jaar 
Aan het begin van deze maand kan je 
beginnen met zaaien voor het volgende jaar. 
Denk hierbij aan: snijbiet maar ook kolen en 
lente-uitjes. 
 
 
Groenbemester zaaien 
Als er plaats over is en de grond voldoende 
vochtig is,kun je knollen en bijvoorbeeld  
 

mosterd zaaien om zo de vruchtbaarheid van 
de grond te verbeteren. 
 
Tomaten 
Bind de tomaten nog eens aan en top de 
opgaande stamtomaten. 
 
Klimbonen toppen 
Als ze de top van hun klimsteun hebben 
bereikt,haal dan de topjes eraf. Op deze 
manier zet je de plant aan om extra veel 
peulen te vormen. 
 
Zaailingen uitplanten 
Gewassen die aan het begin van de zomer zijn 
opgekweekt, moeten nu worden uitgeplant. 
 
Grondig opruimen 
Haal alle resten van geoogste groeten gelijk 
weg om ongedierte en ziektes te voorkomen. 
Hierdoor zul je ook merken dat het onkruid 
bestrijden makkelijker wordt. 
 
Tips voor tomaten 
Er zijn honderden tomatenrassen, kleine tot 
enorme vleestomaten. 
Ze zijn er in verschillende kleuren en vormen 
en je kunt er heel lang mee blijven 
experimenteren. 
 
 
•Om succes te hebben met tomaten heb je 
veel warmte nodig. Geef ze daarom de 
warmste plek die je te bieden hebt. 
Buitenrassen moet je al vroeg zaaien en je 
moet over het juiste ras beschikken. 
•Kweken in een kas,serre of in een goedkope 
plasticfolietunnel geven een sneller resultaat 
en langere opbrengsten. 
•Droge omstandigheden kunnen neusrot 
veroorzaken, een vervelende ziekte waarbij 
een deel van de vrucht zwart kleurt. Voorkom 
dit dus door regelmatig water te geven. 
 
Algemene moestuintip 
Net zoals groentegewassen hebben 
vruchtengewassen het liefst vruchtbare,iets 
vochtig blijvende, maar wel goed doorlatende 
grond. Diverse vormen kunnen in potten 
worden gekweekt; een zware 
potgrond,bijvoorbeeld voor kuipplanten,is dan 
vaak het beste. 
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