
Draai mij om!

ZAAITERMEN
TER PLAATSE ZAAIEN: meteen op 
de definitieve plaats in de tuin 
uitzaaien. BINNEN WARM VOOR-
ZAAIEN: in zaaigrond zaaien 
op kamertemperatuur (20-25°C). 
ZAAIEN OP WACHTBED: zaaien op 
een beschutte plaats in de tuin 
en de jonge plantjes na enkele 
weken verplanten op hun defini-
tieve plaats. PLANTAFSTAND: 
de gebruikelijke afstand tussen 
de planten om optimaal te kun-
nen groeien. VERSPENEN: na het 
voorzaaien de jonge zaailingen 
één voor één uitplanten in gro-
tere potjes alvorens het defini-
tieve uitplanten. UITDUNNEN: 
na het zaaien ter plaatse een 
deel van de kiemplantjes uit-
trekken om de rest meer groei-
ruimte te geven.

ZAAITIPS
ZAAD BEWAREN: op een koele, 
droge en donkere plaats met een 
constante temperatuur. ZUINIG 
MET ZAAD: hou steeds een re-
serve zaadjes aan de kant voor 
het geval er iets misloopt tij-
dens de opkweek. ZAAIDIEPTE: 
een zaadje zaai je zo diep on-
der de grond als 7X de dikte 
van het zaadje. De fijnste zaden 
kun je oppervlakkig zaaien en 
nadien gewoon even aandrukken. 
VOCHT: geef na het zaaien water 
en hou de zaadjes vochtig i.f.v. 
een vlotte kieming. ZAAITIJD-
STIP: respecteer de seizoenen en 
wacht het juiste moment af om 
te zaaien. KIEMDUUR: de snel-
ste zaden kiemen na 3-5 dagen, 
de traagste vragen 3 tot 6 we-
ken geduld. KOUDEKIEMERS: zaai 
tussen 5-15°C. WARMTEKIEMERS: 
in zaaigrond zaaien op een con-
stante kamertemperatuur (20-
25°C). Hou de temperaturen ook 
‘s nachts aan.

www.kweek.gent
KWEEK is een kleinschalige bio-
logische kwekerij die werkt aan 
de selectie en vermeerdering van 
eetbare planten die aan uw wen-
sen als hobbytuinier voldoen. 
Samen creëren we een paradijs 
bomvol smaken, zinderende kleu-
ren en biodiversiteit. Zorge-
loze, eenvoudige teelten die 
uitbundig opbrengen in ons kli-
maat hebben een streepje voor 
bij ons. Voor zaden, praktische 
tips, meststoffen en tuinmateri-
aal kun je bij onze webshop www.
kweek.gent terecht.
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