
 
 

POTATO GROWER - INSTRUKSIES 
 

LIGGING 

• Aartappels verkies om in volle sonlig te groei 

 

GROND 

• Grond moet lig / los en goed gedreineer wees 

• Sure moet tussen 5.0-7.0 wees 

• Moenie 'n tweede oes in dieselfde grond plant nie - berei 'n nuwe grond voor. 

 

SAAD VOORBEREIDING 

• Kweek uit saad aartappels - aartappels wat in die vorige seisoen gegroei het. Verkry gesertifiseerde siektevrye saad 

aartappels van tuinsentrums of aanlyn- / posorder katalogusse. 

• Jy kan gekoopte aartappels gebruik en jou eie saad aartappels maak. 

• Plaas jou saadaartappels in 'n plek waar hulle tussen 15 en 21 grade C aan die lig blootgestel sal word. Dit sal die 

spruitproses begin. 

• Nadat die oë ontwikkel het, sny dit in eiergrootte stukke met minstens 1 of 2 goeie oë, met 'n skoon mes. 

• Laat die stukke vir 5-6 dae, voor plant, in 'n koel, goed geventileerde area le. Skille sal oor die snye vorm wat sal help 

om rotting te verhoed waneer dit geplant word 

 

PLANTTYD 

• Plant die voorbereide saad aartappels in100-150mm diep grond (sny kant ondertoe met die oë wys boontoe) 

• Plant maksimum 3-4 sade per laag. 

• Blare sal ontwikkel in ongeveer 2 tot 4 weke. 

• Soos die plant groei, voeg grond by net onder die blare. Dit is nodig aangesien die nuwe aartappels bo die saad en 

onder die boonste vlak van die grond groei. 

• Hou die nuwe aartappels bedek om te voorkom dat hulle groen word. 

• As daar 100-150 mm grond bygevoeg is, kan 'n tweede en derde geplanting gedoen word, herhaal bogenoemde 

stappe. 

 

WATER 

• Hou goed gewater, ongeveer 25mm water (reën) per week. Veral gedurende die blomperiode wanneer die aartappels 

ontwikkel. 

• Wanneer die blare geel word kan benatting gestaak word, aangesien dit met oes sal help. 

• NB Verwyder afvoer prop aan die kant van die pot sodat oortollige water afgevoer kan word. 

 

OES 

• Baba aartappels is gereed vir oes 2-3 weke nadat die plante klaar geblom het. 

• Verwyder die binneste planter en versigtig oes van die groter aartappels, wees versigtig om nie die grond teveel te 

versteur nie. 

• Probeer om die grootste aartappels te oes en laat die kleintjies verder groei. 

 

BERGING 

• Ge-oeste aartappels moet in 'n koel / donker goed geventileerde ruimte gestoor word. 

• Moenie die aartappels in 'n yskas bere nie. 

• Moet nie die aartappels onmiddellik na oes was nie, gee die skil 2-3 dae lank om te verhard. 


