
Zaai spiekbrief ter plekke zaaien

Voorbereiden
• Zaaibed wieden, losmaken, harken
• Geef zaaibed als het droog is water met de gieter met broeskop vóór het zaaien
• Bepaal de rij-afstand: past daar een schoffel tussen? Anders moet je met de

hand wieden
• Rijen altijd minimaal 10-15 cm van het pad, óók de kopse kanten.
• Zet een rechte lijn uit mbv touwtje, lat, stok of trek een geultje.

Zaaien
• Doe de hoeveelheid zaad die je denkt te gebruiken in een bakje, laat de rest in

het zakje zitten en plak/niet dit dicht en berg het droog op.
• Heel klein zaad? Meng het met wit zand, dat is makkelijker te verdelen.
• Bepaal goed de zaaidiepte: meestal 2-3 keer de doorsnee van het zaad. Kleine

zaden licht bedekken, grote zaden 2-4 cm diep.
• Als er vogels of muizen zijn die je zaad opeten: dieper zaaien kan dan helpen of

snoeisel van stekelstruiken op de zaaigeul
• Bij droog weer het bedje goed water geven voordat je gaat zaaien
• Bepaal zaaiafstand in de rij, dus de ruimte tussen de zaadjes.
• Zaai je zaad in het getrokken geultje, groot zaad of poters in een gaatje.
• Gebruik eventueel snel kiemend markeringszaad bij trage kiemers, bijvoorbeeld

radijs tussen de wortelen, elke 10 cm één.
• Maak zaaigeultje weer dicht en druk de aarde licht aan: je wil dat het zaad goed

contact maakt met de vochtige grond.
• Strooi over het net dicht gemaakte geultje wit zand, zodat je later weet waar je

gezaaid hebt.
• Zet er een stekertje bij met wat je gezaaid hebt en de zaaidatum.
• Noteer de datum en wat je gezaaid hebt ook in je logboek.

Nazorg
• Iedere keer dat je op de tuin bent kijk je of er al wat gebeurt.
• Zijn er vogels die meeëten? Afdekken met gaas of vliesdoek.
• Droge periode na de zaai? Voorzichtig water geven, zorg dat de zaadjes niet

wegspoelen. Een fijne broeskop op de gieter is ideaal.
• Net ontkiemd en vorst op komst? Afdekken met vliesdoek.
• Komt onkruid sneller op dan je plantjes? Schoffelen tussen de zaairijen.


