


zaaien in zaaibakken
zaaibakken maken voor binnen op warmte in maart en voor 
buiten in april
   
benodigdheden:
 - potgrond zonder klontjes, grof zand
 - schone emmer
 - schone zaaibak van b.v. piepschuim of plastic 
  (of bv een in de lengte opengeknipt schoongemaakt melkpak)
 - plantenspuit of gietertje met een zéér fijne broes
 - plastic folie of vliesdoek

1. zaaigrond maken:
Meng in de schone emmer 3 delen potgrond zonder klontjes met 1 deel grof 
zand. De grond moet vochtig zijn, niet nat.

2. zaaien:
Doe in de schone zaaibak 4 cm zaaigrond en druk dat lichtjes aan.
Strooi nog wat zaaigrond erop.
Verdeel het zaad over de aarde; zaai niet te dicht op elkaar.
Strooi er nu een halve cm zaaigrond over.
De dikte van de deklaag moet ongeveer gelijk zijn aan de dikte van het zaad.
Dit laagje wordt weer lichtjes aangedrukt.
Bevochtig het met de plantenspuit. Niet te nat.
Zet de naam van de plant erbij en dek de bak af met plastic folie, vliesdoek of 
een glasplaat. Dit is om uitdroging te voorkomen.
Zet de bak in het licht, maar niet in de felle zon.
Controleer dagelijks of de aarde nog vochtig is.
Bevochtig met de plantenspuit.
Zodra het zaad is ontkiemd, folie eraf halen.
Let op dat de aarde niet uitdroogt.
Let op dat het water de temperatuur van de kas heeft.
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3. wanneer zaaien:
In maart sommige vaste planten op warmte zaaien ( = binnen).
vaste planten zoals: 
Gaura, Scabiosa, soorten Campanula, soorten Artisjokken
éénjarigen zoals: 
Vossenstaart, Kattensnor, Ezelsoor

In april éénjarige planten en sommige vaste planten in de koude kas of buiten 
onder een afdak zaaien. Het voordeel van in bakken zaaien is dat je geen last 
van onkruid hebt en je precies weet hoeveel planten zijn opgekomen. Veel vaste 
planten en de twee-jarigen worden in de zomer gezaaid.

4. verspenen:
Als de plantjes 4 echte blaadjes hebben moeten ze verspeend worden.
Dat wil zeggen: een voor een in potjes met potgrond worden gezet.
Doe dit bij voorkeur in de schaduw. 
Gebruik altijd schone potjes, dat voorkomt schimmel. 
Geef de jonge plantjes voorzichtig water en zet ze niet in de felle zon.
Het water moet altijd de temperatuur van de kas hebben.
Vanaf half mei uitplanten in de volle grond.
Let op de kans van vorst aan de grond.
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zaaien in de volle grond vanaf half april
Het in de volle grond zaaien van éénjarigen die niet graag verplant willen worden 
zoals de Zinia, Juffertje in het groen (Nigella), éénjarige Ridderspoor, Akelei. 
En de andere planten.

1. zaaiklaar maken:
Maak de in te zaaien plek begin april zaaiklaar, want de aarde moet 14 dagen 
rusten.
Een halve spa diep de aarde goed los en fijn maken.
Meng er grof zand of gezeefde compost door.
De in te zaaien plek vlak en horizontaal maken.
Strooi er ± 2 à 4 cm potgrond over.
Markeer de zaaiplek.
Begiet de aarde met broes goed nat, de aarde verdicht zich dan (dit voorkomt 
schimmel).

2. inzaaien:
Na 14 dagen inzaaien.  
Strooi er een ½ cm potgrond over.  
Begiet voorzichtig met broes.
Let op dat de aarde niet uitdroogt.

3. het inplanten in de volle grond:
Vaak zie je mensen hun plantjes in de grond zetten in een kuiltje dat de afmeting 
van het potje heeft. Op deze manier kunnen de wortels zich niet ontwikkelen en 
gaat de plant dood. Zeker in onze vette klei.

Het geeft het beste resultaat als je het plantgat minstens 1½ keer breder en 
dieper maakt met gezeefde compost of potgrond erdoor gemengd.
Zet de plant in het plantgat, de aarde er omheen doen, aandrukken en zó diep 
dat in ieder geval de bovenkant bedekt is.
Daarna is goed water geven erg belangrijk anders worden de wortels niet 
omsloten door aarde.
Als er namelijk lucht in de aarde blijft kunnen schimmels ontstaan en kan de 
plant dood gaan.
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stekken | scheuren | voetstekken
   
stekken en scheuren:
Als vaste planten ± 4 jaar in de tuin staan moeten ze ‘verjongen’ door middel 
van scheuren of wortelstekken, anders gaan ze dood.
Dit doet men meestal in het vroege voorjaar als het weer goed is, er geen kans 
op nachtvorst is en als de scheuten van de plant 8 - 10 cm hoog zijn.
Bijvoorbeeld de Hosta, Monnikskap, Monarda, Ridderspoor, Japanse Anemoon, 
Ossetong, Phlox, Koninginnekruid, vaste rode Lobelia.

1. scheuren:
Haal met de spitvork de pol uit de grond.
Trek kleinere delen voorzichtig uiteen en bewaar de jongste delen uit de buiten-
ste rand van de pol. 
Oudere pollen laten zich soms moeilijk delen.
Gebruik dan een spade of mes voor de eerste deling.
Na het oppotten of inplanten goed water geven.

2. stekken snijden:
Het is goed mogelijk om met een mes stekken te nemen waaraan een stukje 
wortel zit.
Bijvoorbeeld: Asters, Campanula`s, Lupinen, Chrysanten en Sedums.
In een pot met potgrond verder laten wortelen.
Na een maand kunnen ze weer ingeplant worden.

3. het nemen van voetstekken:
Bij bijvoorbeeld Lupine of Ridderspoor in het voorjaar wanneer de scheuten van 
de vaste plant 8 – 10 cm lang zijn met een scherp mes zo dicht mogelijk bij de 
plant afsnijden.
De moederplant hoeft er niet uit.
Steek de stekken in een pot met zaaigrond.
Zet het potje in een doorzichtige plastic zak. De bovenkant sluiten.
Niet in de zon. 
Na enkele weken zijn ze beworteld.
Dan in een pot met potgrond. Of in de volle grond met wat potgrond.
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4. stekken in water vanaf mei: 
Anjers, Duizendschoon, Chrysanten, Streptocarpus, Begonia, Geranium en vele 
anderen.

± 8 cm hoge topstek van de plant snijden, net onder een bladoksel.
Onderste blaadjes er van afhalen en in een glas met ± 5 cm water zetten.
Zo kan je zien of er worteltjes aan komen. Niet in de zon zetten.
Dan voorzichtig oppotten en na ± 6 weken is het een volwaardige plant die 
weer in de tuin gezet kan worden.

5. stekken met stekpoeder:
In juli, augustus en september van houtige planten zoals: Malva (Lavatera), 
Lavendel, Clematis, Fuchsia.

Snijd stekken van ± 8 cm lengte onder de bladoksel, haal de onderste blaadjes 
eraf.
Pot of bakje vullen met 6 cm vochtige maar niet natte zaaigrond.
Prik met een potlood 2 cm diepe gaatjes in de aarde.
Doop de onderkant van de stek eerst in water, dat weer afslaan want er moet 
geen druppel aanzitten.
Doop de onderkant van de vochtige stek in de stekpoeder, 2 cm. 
Aftikken en zet ze voorzichtig in het gaatje van de zaaigrond, licht aandrukken.
Zet de pot of het bakje in een doorzichtige plastic zak en bind die van boven 
dicht. Niet in de zon zetten.
Na 6 weken kijken of er geworteld is.
Dan oppotten voor verdere doorworteling.
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