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De meeste groenten zaai je meteen op de plek
waar je plantjes ook opgroeien. Vóórzaaien doe je
binnen, in potjes of bakjes op de vensterbank.
Welke groenten kun je voorzaaien en welke beter
niet. En hoe pak je dat aan?
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Soms heb je geen keuze. Wil je bijvoorbeeld zelf
paprika's of tomaten kweken, dan moet je daar vroeg
mee beginnen. Dat komt omdat deze en sommige
andere groenten er al snel 5 maanden over doen om
van een zaadje op te groeien naar een oogstbare
groente en ze niet tegen kou kunnen. Ze hebben een
lange periode veel warmte en zonlicht nodig.Begin je
pas met zaaien als het buiten warm genoeg is - rond
eind mei - dan ben je te laat. Want in september zijn
de dagen kort en koelt het snel af. Veel zal je dan niet
oogsten. 
 
Zaai je ruim op tijd binnen voor dan kan je tegen eind
mei al een mooie plant buiten uitplanten. 

WAAROM VOORZAAIEN
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Sla, spinazie, radijsjes, tuinkers, rucola, raapsteeltjes,
tuinbonen, doperwten, kapucijners en worteltjes
kiemen al bij een temperatuur van tien graden Celsius.
Je kunt ze dus al heel vroeg buiten zaaien, desnoods
onder een een stuk doorzichtig plastic of een oud
raam. 
De meeste wortelgewassen (wortels, radijsjes,
schorseneren, bietjes etc)  houden er niet van verplant
te worden dus deze zeker niet! Knolselderij, een
extreem langzame groeier is hierop een uitzondering.
Snelle groeiers die niet tegen kou kunnen, en dan
hebben we het vooral over sperziebonen, hoef je ook
niet voor te zaaien. Als je deze begin mei in je
moestuin zaait dan ben je nog ruim op tijd.

 Probeer zo weinig mogelijk binnenshuis voor te zaaien, 
 het kost meer energie dan een teelt buiten. De volgende
 gewassen zaai ik niet voor:

WAT NIET VOORZAAIEN



Vanaf half februari kun je binnenshuis aubergines,
pepers en paprika’s zaaien. De zaden van deze planten
hebben minstens twintig graden Celsius nodig om te
kiemen, het liefst dag en nacht.
Vanaf circa half maart zijn de tomaten aan de beurt. De
zaden van deze planten hebben minstens twintig
graden Celsius nodig om te kiemen, het liefst dag en
nacht.
Andere zomergroentes, zoals komkommers, courgettes
en pompoenen hebben ook veel warmte nodig. Om die
goed te laten ontkiemen, doe je dat dus beter
binnen.De zaailingen van deze zaden groeien ook lekker
snel op. Daarom hoef je ze pas eind april of begin mei
binnen voor te zaaien en kan je eind mei al buiten in je
bak zetten.
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WANNEER



Allerlei potjes en bakjes kan je gebruiken om voor te
zaaien. Er moeten wel gaatjes onderin zitten anders
kan een teveel aan water niet weg en zullen je plantjes
kunnen verrotten. Vul de potjes met zaaigrond wat je
inzakken kan kopen in de winkel. Dit is meestal een
grondmengsel met weinig voeding erin. 
Zaai niet te diep. De algemene regel is: zaai ongeveer
drie keer zo diep als de zaden groot zijn. Voor kleine
zaadjes is één centimeter al behoorlijk diep.
Zaai niet te dicht op elkaar, zodat de jonge plantjes
voldoende ruimte hebben als ze groeien. Staan ze toch
te dicht, dan moet je ze tijdig uit elkaar halen en in
grotere bakjes zetten.

www.minicamping.eu

HET ZAAIEN



Na het zaaien geef je regelmatig maar heel voorzichtig
water, bijvoorbeeld met een plantenspuit. Bij langzame
kiemers zoals paprika, pepers en aubergines kan je het
beste een plasticje (vershoudfolie) over de bakjes
spannen, zo verhoog je de luchtvochtigheid en voorkom
je het uitdrogen van de grond. Zodra de zaadjes kiemen
moet je de folie verwijderen. Jonge plantjes hebben heel
veel licht nodig, anders groeien ze scheef en langgerekt
uit. Dus zet de bakjes op een vensterbank met grote
ramen. Draai de bakjes ook regelmatig zodat de plantjes
recht groeien. Als de plantjes groter worden kan het
nodig zijn ze te verpotten naar een groter potje met
goede tuinaarde.
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DE VERZORGING



Groenten die niet tegen kou en nachtvorst kunnen plant
je pas na half mei in je moestuin. We noemen met name
pepers, paprika's, auberginnes, tomaten, komkommers,
courgettes, meloenen en basilicum. Eerst een bepaalde
tijd de plantjes in de potjes overdag elke dag iets langer
buiten zetten kan helpen de gewassen alvast te laten
wennen (afharden) aan de temperaturen en het felle
zonlicht. Als je een plantje uit zijn potje haalt om buiten
uit te planten, doe dat dan zo voorzichtig mogelijk. Niet
te natte en niet te droge potgrond kan helpen. Als je de
plant een beetje op z'n kop houdt met je vingers links en
rechts van het plantje, en dan voorzichtig de pot om
hoog trekt, gaat het het makkelijkst. 
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HET UITPLANTEN
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