
Nieuwsbrief Basiszaden 06 februari 2022     

                           

 

 

Ze kiemen bij ± 25°C en wanneer de kiemen verschijnen iets kouder wegzetten tussen 15°C 

en 20°C en eventueel wat extra (groei)licht geven. 

Dat zorg ervoor dat de planten wat korter en steviger blijven. Bij minder licht gaan de 

plantjes zich strekken op zoek naar licht en vallen ze om. 

Voor het zaaien van de snelle groeiers zoals tomaten, komkommer, augurken en meloenen 

is eind maart vroeg genoeg. 

Ook het voorzaaien in februari/maart van koolgewassen, rode bietjes, sla en andijvie heeft 

als voordeel dat je (in plaats van zaaien eind maart) al plantjes kunt uitplanten begin april 

in de tuin en zodoende de producten ook eerder oogstbaar zijn en je veel langer kunt eten 

van je eigen tuintje. 

 

We zien heel veel creatieve manieren voorbijkomen om voor te zaaien; halve wc-rolletjes, 

houten bakjes, plastic zakjes, mooie rode stenen potjes enzovoorts. Het makkelijkste vind ik 

nog altijd een tray met “pluggen” van zo’n 5 cm. doorsnee. Het voordeel van zo’n plug is, 

dat je als je gaat verplanten, de wortels bijna niet worden beschadigd. Én veel plantjes op 

een klein oppervlak én je gebruikt minder zaad! 

   
 

Wanneer er teveel water gegeven wordt, vaak met goede bedoelingen, wordt de 

verhouding grond/water/lucht verstoord en verrot het zaadje. 

Wat natuurlijk ook een (financieel) voordeel is, dat je vele malen minder zaad gebruikt 

wanneer je in een tray zaait. Zeker wanneer je bloemetjes opkweekt (bijv. een paar 

zaadjes in elke plug) kun je de plantjes uitplanten op zo’n 20 cm. van elkaar en voorkom je 

dat je moet uitdunnen en dus weggooien. Zet de grote jongens wel wat meer achterin! 

 

Mocht je toch nog vragen hebben, stuur dan een mailtje naar basiszaden@gmail.com 

 

Veel zaai- en tuinplezier!     

Team Basiszaden        

                                                

Hoe, wat en wanneer te zaaien en waarom voorzaaien, dat zijn 

vragen die ons dagelijks gesteld worden, dus vonden we dat het 

tijd was om daar maar eens een nieuwsbrief aan te wijden. 

 

Waarom voorzaaien? Omdat sommige plantensoorten nu 

eenmaal een langere groei- en bloeitijd nodig hebben. Neem 

bijv. de pepers, paprika en aubergines. Dat zijn soorten die in 

warmere landen groeien en dat proberen we hier in Nederland 

na te bootsen met een kas. 

En om er dan voor te zorgen dat je toch vruchten hebt in de 

zomer, moet je deze gewassen al in februari voorzaaien.  

Belangrijk bij het zaaien: maak het niet te nat! Wanneer je 

gezaaid hebt en de grond hebt toegeschoven, geef dan elk 

potje/plugje een paar druppels water en de 5 dagen erna 

niets. Het zaadje gebruikt de eerste dagen alleen maar vocht 

om op te zwellen en na een dag of 3 à 4 als hij opgezwollen is, 

komt er als eerste een wortel uit en daarna een stengel (voor 

het bovengrondse deel).  


