Overzicht te zaaien EENJARIGE BLOEMEN EN PLANTEN in de maand MAART
Opmerking: dit is een zaaikalender geen zadenlijst. Er staan de vermeldingen uit mijn database, dus zowel van de zaden die voorkomen op mijn zadenlijst, als vermeldingen
van zaden waar ik slechts een klein aantal van heb of die ik ooit heb gehad (en nu niet meer).
Nederlands
Aardaker

Latijn
Lathyrus tuberosus

Type
A

Gea’s Zaaisite, 27 februari 2016
Zaaibeschrijving

februari- april of september in bodemloze potten voor vroege
bloei, na ontkiemen koeler zetten en vervolgens na
nachtvorstperiode met potje en al uitplanten

Afrikaans Vingerhoedskruid

Ceratotheca triloba

A

maart-april in zaaibakje buiten onder glas / buiten in septemberoktober / verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of
verplanten

Afrikaanse Bolletjeskool

Crambe abyssinica

A

maart-april buiten zaaien; uitdunnen op 15 cm

Afrikaanse Goudsbloem

Venidium fastuosum

A

eind april buiten zaaien

Afrikaantje

Tagetes patula

A

eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 dagen /
verspenen / toppen voor bossige groei / mei afharden /
uitplanten na nachtvorstperiode / buiten april-mei

Algerijnse Salie

Salvia algeriensis

HHA

maart-april onder glas / verspenen / koeler opkweken / afharden
en uitplanten / buiten april-mei en september-oktober.

Amarant

Amaranthus caudatus

HA

maart binnenshuis / verspenen en koeler opkweken / afharden
en in mei na laatste nachtvorst uitplanten/ terplekke zaaien in
april en in september-oktober / dun zaaien / uitdunnen

Amerikaanse Korenbloem

Centaurea americana

A

Anijsplant

Agastache rupestris

HHA

eind april buiten zaaien; zaden bedekken, donkerkiemer;
uitdunnen op 20 cm;
maart-april onder glas/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en
opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is
uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en septemberoktober/uitdunnen op 15cm.

Anoda

Anoda christata

A

april-mei buiten zaaien / uitdunnen op 15 cm.

Anoda

Anoda christata

A

april-mei buiten zaaien / uitdunnen op 15 cm.

Artisjok

Cynara scoloymus

A

begin maart zaaien in kamerkas bij 24ºC / kiemt met 15-30 d

Askruid

Senecio fulgens

A

Februari-maart in zaaibakje in kamerkas of vensterbank / na
ontkiemen koeler opkweken. Maart-april in potjes of zaaibakje in
koude bak / in april afharden en in de tuin uitplanten op een
afstand van ca. 20 cm van elkaar.

Aubergine

Solanum melongena var. Esculentum

A

april in zaaibakje in koude bak zaaien; verspenen; opkweken;
oppotten in potgrond

Augurk

Cucumis sativus

A

Ballonnenplant

Cardiospermum halicacabum

A

eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei
buiten / verspenen/uitdunnen / opkweken / uitplanten
maart-mei

Balsampeer

Momordica charantia

A

Balsemien

Impatiens balsemina

HHA

eind maart-april onder glas / koeler opkweken / uitplanten na
nachtvorst
eind februari-begin maart zaaien op kamertemperatuur;
verspenen; mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten.

Basilicum

Ocimum basilicum

A

maart-april in zaaibakje onder glas / verspenen / uitplanten

Bereoor

Arctotis hybrida

HHA

februari-maart op warmte zaaien / april verspenen / mei
afharden en uitplanten na laatste nachtvorst

Bermooievaarsbek

Geranium pyrenaicum

HHA

half januari bij kamertemperatuur zaaien/februari bakje naar
koele omgeving/verspenen/koeler
opkweken/oppotten/september uitplanten of in pot
overwinteren/grote harde zaden voorweken en/of vijlen/buiten
zaaien in augustus-oktober

Bijenvoer

Phacelia tanacetifolia

A

maart-april buiten / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer, zaden
bedekken / september-oktober voor bloei volgend voorjaar.

Blauwe Knoopplant

Centratherum punctatum

A

maart-april onder glas/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en
opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is
uitplanten/buiten zaaien in mei-juni/uitdunnen op 15cm.

Blauwe Lupine

Lupinus angustifolius

A

maart-juli buiten / kiemtemperatuur 15 C / zaden
voorweken/vijlen

Blauwe Winde

Ipomoea purpurea

A

maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken /
mei opkweken / afharden / juni uitplanten als de kluit goed
doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren

Blauwklokje

Browallia americana

A

februari-maart op warmte zaaien / verspenen / koel opkweken
(16C) / oppotten / mei afharden en uitplanten na laatste
nachtvorst / lichtkiemer / dun zaaien

Bleekselderie

Apium graveolens

A

mei-juli buiten / uitdunnen op 10 cm

Boerentabaksplant

Nicotiana rustica

A

buiten in april / lichtkiemer / geleidelijk uitdunnen tot 30 cm /
gecontroleerd: maart onder glas / lichtkiemer / na kiemen koeler
/ voorzichtig verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm.

Bolderik

Agrostemma githago

A

maart-april of september-oktober buiten zaaien / uitdunnen op
15 cm / maart-april onder glas / verspenen en opkweken /
afharden en uitplanten in mei

Bonte Salie

Salvia viridis

A

maart-april onder glas/zaaisel kan een koudeperiode nodig
hebben / na ontkiemen koeler zetten/verspenen en
opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is
uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en septemberoktober/uitdunnen op 15cm.

Bosliefje

Nemophila insignis

HA

april of september op rijen buiten zaaien / uitdunnen op 10 cm;

Brokaatbloem

Salpiglossis sinuata

TA

Brugmansia

Brugmansia sanguinea

A

februari-maart in eigen potje zaaien / april opkweken / mei
afharden / na nachtvorstperiode uitplanten
februari-maart in zaaibakje op kamertemperatuur zaaien /
verspenen / koeler opkweken / mei afharden en na laatste
nachtvorst uitplanten.

Cairowinde

Ipomoea cairica

A

maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken /
mei opkweken / afharden / juni uitplanten als de kluit goed
doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren

Chileense Klokbloem

Nolana paradoxa

A

maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar
uitplanten of overwinteren in pot / buiten zaaien vanaf julioktober / kiemt langzaam.

Chileense Netel

Loasa triphylla

A

maart-april binnen of onder glas / verspenen / koeler opkweken /
uitplanten na nachtvorstperiode

Chinees Vergeet-me-nietje

Cynoglossum amabile

HHA

maart of september in zaaibakje of potten onder glasof direct ter
plaatse zaaien / voor gespreide bloei bij buiten zaaisels dit enige
malen herhalen tot in juni / donkerkiemer

Chinese Aster

Aster chinensis

HHA

maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar
uitplanten of overwinteren in pot / buiten zaaien vanaf julioktober / kiemt langzaam.

Chinese Basilicum

Perilla frutescens

A

begin maart zaaien / koeler opkweken / verspenen / opkweken
en uitplanten na nachtvorst

Chrysant

Chrysanthemum tricolor

HA

maart-april (kiem 2 weken uiterlijk) of september-oktober (kiem
voorjaar erop) buiten zaaien/lichtkiemer, zaden nauwelijks
bedekken.

chrysant, Pot-

Dendranthema indicum

A

maart koude bak in zaaibakje of zaaibakje

Citroenbergamot

Monarda citriodora

A

maart-april of juli-september in potjes of zaaibakje zaaien / eind
april-begin mei buiten / zaden licht bedekken,
lichtkiemer/najaarskiemplanten bescherming bieden

Citroenkomkommer

Cucumis sativus

A

eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei
buiten / verspenen/uitdunnen / opkweken / uitplanten

Coastal Blue Sage

Salvia scabra

A

begin maart zaaien / koeler opkweken / verspenen / opkweken
en uitplanten na nachtvorst

Collomia

Collomia grandiflora

A

maart-april onder glas / voorkeur voor buiten in april

Cosmea

Cosmos bipinnatus

HA

maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien /
verspenen of uitdunnen / koeler opkweken / mei afharden en na
laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels
gedurende nachtvorst bescherming bieden.

Cosmea

Cosmos sulphureus

TA

maart bij kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien /
verspenen of uitdunnen / koeler opkweken / mei afharden en na
laatste nachtvorst uitplanten. Ter plekke gezaaide zaaisels
gedurende nachtvorst bescherming bieden.

Cosmidium

Cosmidium burridgeanum

A

maart-april zaaien / verspenen / uitplanten na laatste nachtvorst

Courgette

Curcurbita pepo

A

eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei
buiten / verspenen/uitdunnen / opkweken / uitplanten

Dagbloem

Ipomoea nil

A

maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken /
mei opkweken / afharden / juni uitplanten als de kluit goed
doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren

Dagbloem, Dwerg

Ipomoea nil

A

maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken /
mei opkweken / afharden / juni uitplanten als de kluit goed
doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren

Dagschone

Convolvulvus tricolor

A

Vanaf februari in kamerkas

Dahlia

Dahlia

A

februari-maart op kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler
opkweken / mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten

Dille

Anethum graveolens

A

vanaf mei bij voorkeur ter plekke/ uitdunnen op 20 cm

Donkerbladige Basilicum

Ocimum basilicum

A

maart-april in zaaibakje onder glas / verspenen / uitplanten

Donsbloem

Ageratum mexicanum

A

maart binnenshuis zaaien / lichtkiemer, zaden dun bedekken /
verspenen / koel opkweken / mei afharden / uitplanten na laatste
nachtvorst / vanaf half april ter plekke

Doorwas

Bupleurum

A

Doorwas

Bupleurum rotundifolium

A

maart-april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober
/ verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten
eind januari-februari kamerkas/maart-april in zaaibakje onder
glas/uitplanten na vorstperiode op 30 cm/buiten maart-juni of
september-oktober/uitdunnen op 30 cm

Doorwas

Bupleurum rotundifolium

A

eind januari-februari kamerkas/maart-april in zaaibakje onder
glas/uitplanten na vorstperiode op 30 cm/buiten maart-juni of
september-oktober/uitdunnen op 30 cm

Driekleurige Klimkers

Tropaeolum tricolor

HA

Drielobbige Malope

Malope grandiflora

A

maart in eigen potje onder glas / koeler opkweken / april buiten
zaaien / voorweken / donkerkiemer
begin maart zaaisel 3 weken in koelkast / verplaatsen naar
kamertemperatuur / Zodra ontkiemd, koeler opkweken / eind
mei naar buiten / buiten zaaien (voorkeur): eind april-begin mei /
uitdunnen op 15 cm.

Drie-uren-bloem

Hibiscus trionum

A

eind april buiten zaaien / uitdunnen op 15 cm

Duifkruid

Scabiosa atropurpurea

A

maart-april buiten of in eigen portje zaaien; april-juni
uitdunnen/voorzichtig verspenen; uitplanten

Duivelsklauw

Ibicella lutea

A

Dwerg Goudsbloem

Calendula officinalis nana

HA

zaden weken en pellen / op kamertemperatuur in donker zaaien
/ kiemtijd binnen 14 dagen / na ontkiemen koeler opkweken
maart-mei of september-oktober buiten zaaien / uitdunnen /
zaden bedekken, donkerkiemer / eventueel toppen

Dwerg zonnebloem

Helianthus annuus

A

maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien / april
uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun aanbrengen.

Dwergafrikaantje

Tagetes patula nana

A

eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 dagen /
verspenen / toppen voor bossige groei / mei afharden /
uitplanten na nachtvorstperiode / buiten april-mei

Eenjarig zadenmengsel

Zadenmengsel

A

april tot juni buiten zaaien.

Eenjarige Lupine

Lupinus hartwegii nanus

A

eind maart tot eind april direct buiten zaaien; zaadhuid bewerken
door te vijlen of kerven, voorweken; 5 cm diep planten, afstand 10
cm; uitdunnen op 15 cm; jonge kiemplanten gedurende winter
beschermen

Eetbare Chrysant

Leucanthemum coronarium

A

maart-april of juli-september in rijen buiten zaaien / uitdunnen op
10 cm, najaarszaaisels uitdunnen in het voorjaar

Eilandenkool

Abelmoschus manihot

HHA

maart-april onder glas / vijlen-voorweken / verspenen / koeler
opkweken / uitplanten na nachtvorst

Eironde Leeuwenbek

Kickxia spuria

A

maart direct ter plekke

Emilia

Emilia javanica

A

eind februari-begin maart binnen / maart-begin april buiten
onder glas / eind april buiten.

Enkelbloemige Zomeraster

Callistephus chinensis

A

Fluweelblad

Abutilon theophrasti

A

maart-mei bij kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler
opkweken / uitplanten na de laatste nachtvorst
eind maart, begin april binnenshuis zaaien / verspenen /
oppotten / opkweken / mei afharden en uitplanten in tuin of op
terras

Franse Silene

Silene gallica

A

februari-maart in koude bak / aril-mei buiten / uitdunnen op 10
cm / kan woekeren

Ganzenbloem

Chrysanthemum coccineum

HA

maart-april of juli-september in rijen buiten zaaien / uitdunnen op
10 cm, najaarszaaisels uitdunnen in het voorjaar

Gazania

Gazania rigens

A

vanaf maart bij kamertemperatuur zaaien; lichtkiemer, zaden licht
bedekken; verspenen; mei afharden en na laatste nachtvorst
uitplanten

Gazania

Gazania splendens

A

vanaf maart bij kamertemperatuur zaaien; lichtkiemer, zaden licht
bedekken; verspenen; mei afharden en na laatste nachtvorst
uitplanten

Gele Lupine

Lupinus luteus

A

april gecontroleerd of direct buiten zaaien / zaadhuid bewerken
door te vijlen of kerven, voorweken / 5 cm diep planten, afstand
10 cm / uitdunnen op 15 cm.

Gele Trompetwinde

Ipomoea hederifolia

A

maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken /
mei opkweken / afharden / juni uitplanten als de kluit goed
doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren

Gestreept Stekelkomkommertje

Cucumis myriocarpus

A

Gipskruid

Gypsophila elegans

HA

eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei
buiten / verspenen/uitdunnen / opkweken / uitplanten
april-juni of in september buiten zaaien; uitdunnen op 15 cm.;
septemberzaaisels na de winter uitdunnen.

Goudbes

Physalis peruviana

A

maart op kamertemperatuur / kiemt binnen 2 weken / na kiemen
koeler opkweken / na nachtvorstperiode uitplanten

Goudsbloem

Calendula officinalis

HA

Grijskruid

Berteroa incana

A

maart-mei of september-oktober buiten zaaien / uitdunnen /
zaden bedekken, donkerkiemer / eventueel toppen
maart-april in zaaibakje in koude bak / april-mei of september
oktober ter plaatse, uitdunnen op 30 cm

Groene Zijdeplant

Asclepias viridiflora

HHA

januari-februari zaaibakje in koelkast / na 4 weken naar
kamertemperatuur / na ontkiemen koeler / verspenen /
opkweken en oppotten / najaar uitplanten / buiten zaaien julioktober / kiemtemperatuur 20C / evt. een koudeperiode.

Groot Spiegelklokje

Legousia speculum- veneris

A

februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaaibakje of
potje onder glas zaaien / dun bedekken, lichtkiemer / verspenen
/ koeler opkweken / mei afharden en na nachtvorstperiode
buiten zetten. Kiemtijd 10-30 dagen.

Grootbloemige Lavatera

Lavatera trimestris

A

maart-mei buiten zaaien / uitdunnen geleidelijk tot 30 cm

Grote Afrikaan

Tagetes erecta

A

eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 dagen /
verspenen / toppen voor bossige groei / mei afharden /
uitplanten na nachtvorstperiode / buiten april-mei

Grote Klaproos

Papaver rhoeas

HA

maart-mei of september-oktober buiten zaaien / zaden licht
inharken en aandrukken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer

Guigelheil

Anagallis monellii

HHA

maart tot mei buiten zaaien

Guigelheil

Anagalis arvensis

HHA

maart buiten zaaien

Hangend lijmkruid

Silene pendula

HA

eind maart-april in zaaibakje onder glas zaaien/eventueel
koudeperiode/lichtkiemer, zaden niet of nauwelijks
bedekken/buiten in vroege herfst, de zaden zullen in het voorjaar
erop kiemen.

Hanggaranium

Pelargonium peltatum

A

januari-februari binnen zaaien; verspenen; verpotten; afharden;
na nachtvorstperiode uitplanten

Hanglobelia

Lobelia pendula

A

januari-februari-maart op kamertemperatuur / zaden niet
afdekken, lichtkiemer / verspenen door plukjes in een potje over
te brengen / koeler opkweken / mei afharden en uitplanten na
laatste nachtvorst

Hartgespan

Leonuris japonicus

HA

maart-april buiten / kiemt met 14 dagen

Hazepootje

Trifolium arvense

A

april-mei of september-oktober buiten zaaien / uitdunnen op 15
cm

Hazestaartje

Lagurus ovatus

A

maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien; april

Heliotroop

Heliotropium hybride

HHA

maart in zaaibakje in koude bak

Helmbloem

Corydalis sempervirens

HHA

buiten zaaien september-oktober (kiemt voorjaar erop) /

uitdunnen/verspenen; mei uitplanten en steun aanbrengen.

uitdunnen op 10 cm afstand.
Hemelroosje

Viscaria oculata

A

april-mei buiten of in een pot of bak.

Hemelroosje

Silene coeli-rosea

A

maart-april of september-oktober buiten zaaien / verspenen
(uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel
koudebehandeling

Hibiscus

Hibiscus sabdariffa

A

maart-april binnenshuis, zaden voorweken, kiemt snel

Hondstong

Cynoglossum officinale

HHA

maart of september in zaaibakje of potten onder glasof direct ter
plaatse zaaien / voor gespreide bloei bij buiten zaaisels dit enige
malen herhalen tot in juni / donkerkiemer

Hoofdjesgilia

Gilia capitata

HA

maart-april of september-oktober buiten zaaien / dun zaaien,
licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water
geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen
herstellen;

Hyacinthboon

Dolichos lablab

HHA

april zaaien / mei opkweken/afharden / juni uitplanten

Hyacinthboon

Lablab purpureus

A

maart op warmte / kiemt binnen 7-30 dagen / voorweken en/of
aanvijlen / na kiemen koeler opkweken / mei na laatste
nachtvorst naar buiten / zaden kiemen onregelmatig

Ierse klokken

Moluccella leavis

HA

februari-maart bij kamertemperatuur of eind april buiten zaaien /
verspenen/uitdunnen / mei afharden en uitplanten / buiten
gezaaide planten bij vorst beschermen.

Ijsbloem

Mesembryanthemum

HHA

maart zaaien bij kamertemperatuur; verspenen; mei afharden en
uitplanten na laatste nachtvorst. Plantafstand 15 cm.

Incarnaatklaver

Trifolium incarnatum

A

Javaanse Kattensnoren

Orthosiphon stamineus

A

april-mei of september-oktober buiten zaaien / uitdunnen op 15
cm
maart-april bij 13 zaaien / na kiemen koel opkweken / uitplanten
na nachtvorst

Juffertje in het groen

Nigella hispanica

HHA

maart-april of september-oktober buiten zaaien / dun zaaien,
licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water
geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen
herstellen;

Juffertje in het groen

Nigella damascena

HHA

maart-april of september-oktober buiten zaaien / dun zaaien,
licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water
geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen
herstellen;

Juffertje in het groen

Nigella papillosa

HHA

maart-april of september-oktober buiten zaaien / dun zaaien,
licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water
geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen
herstellen;

Kafferkoren

Sorghum bicolor

A

na half mei buiten zaaien

Kanariekers

Tropaeolum peregrinum

HA

maart in eigen potje onder glas / koeler opkweken / april buiten
zaaien / voorweken / donkerkiemer

Kangaroe-appel

Solanum laciniatum

A

januari-februari in zaaibakje in kamerkas, na ontkiemen koeler
opkweken, na vorst uitplanten

Kantbloem, straalscherm

Orlaya grandiflora

A

maart-april in zaaibakje / verspenen / uitplanten / buiten zaaien
eind april-mei of september-oktober

Kardoen

Cynara cardunculus

A

begin maart zaaien in kamerkas bij 24ºC / kiemt met 15-30 d

Katoen

Gossypium herbaceum

A

april onder glas / kiemt met 7-14 dagen / koeler opkweken

Kattensnor

Cleome spinosa

A

half maart tot half april onder glas of half april tot half mei buiten

Kattensnor

Cleome hasslerana

A

op zaaibed/ uitplanten als de planten voldoende ontwikkeld zijn.
half maart tot half april buiten onder glas of half april tot half mei
buiten op zaaibed/ uitplanten als de planten voldoende
ontwikkeld zijn.
Kattensnor

Cleome spinosa

A

half maart tot half april onder glas of half april tot half mei buiten
op zaaibed/ uitplanten als de planten voldoende ontwikkeld zijn.

Kattenstaart-amarant

Amaranthus tricolor

A

maart binnenshuis / verspenen en koeler opkweken / afharden
en in mei na laatste nachtvorst uitplanten/ terplekke zaaien in
april en in september-oktober / dun zaaien / uitdunnen

Kattenstaart-amarant

Amaranthus cruentus

A

maart binnenshuis / verspenen en koeler opkweken / afharden
en in mei na laatste nachtvorst uitplanten/ terplekke zaaien in
april en in september-oktober / dun zaaien / uitdunnen

Kattenstaart-amarant

Amaranthus caudatus

HA

maart binnenshuis / verspenen en koeler opkweken / afharden
en in mei na laatste nachtvorst uitplanten/ terplekke zaaien in
april en in september-oktober / dun zaaien / uitdunnen

Kattenstaart-amarant

Amaranthus bicolor

A

maart binnenshuis / verspenen en koeler opkweken / afharden
en in mei na laatste nachtvorst uitplanten/ terplekke zaaien in
april en in september-oktober / dun zaaien / uitdunnen

Kattenstaart-amarant

Amaranthus paniculatus

A

maart binnenshuis / verspenen en koeler opkweken / afharden
en in mei na laatste nachtvorst uitplanten/ terplekke zaaien in
april en in september-oktober / dun zaaien / uitdunnen

Keizerskorenbloem

Centaurea moschata

A

maart-april onder glas/ donkerkiemer / na ontkiemen koeler
zetten / verspenen en opkweken / oppotten en als de plant
voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in april-mei

Kennedia

Kennedia coccinea

A

maart-april in zaaibakje in koude bak zaaien

Kennedia

Kennedia rubicunda

A

maart-april in zaaibakje in koude bak zaaien

Kerrieplant

Helichrysum petiolare

A

maart bij kamertemperatuur zaaien / verspenen / mei afharden
en na laatste nachtvorst uitplanten / zaden licht bedekken,
lichtkiemer

Kerstomaat

Lycopersicon lycopersicum

A

Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4
trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)

Kiwano

Cucumis metuliferus

A

eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei
buiten / verspenen/uitdunnen / opkweken / uitplanten

Klaproos

Papaver rhoeas

HA

buiten maart-april en/of vanaf juli-oktober / donkerkiemer /
gecontroleerd zaaien: maart-april in eigen potje onder glas;
kiemtijd 7-14 dagen / bij uitplanten kluit intact houden

Klaproos

Papaver commutatum

HA

maart-mei of september-oktober buiten zaaien / zaden licht
inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer

Klein Afrikaantje

Tagetes patula nana

A

april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 dagen / verspenen /
toppen voor bossige groei / mei afharden / uitplanten na
nachtvorstperiode / buiten april-mei

Kleinbloemige Zonnebloem

Helianthus debilis

HHA

maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien; april
uitdunnen/verspenen; mei uitplanten en steun aanbrengen.

kleine sierpompoenen

Curcurbita pepo

A

Klimmende Gloxinia

Asarina purpusii

HHA

april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober /
verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten
februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaaibakje of
potje onder glas zaaien; dun bedekken, lichtkiemer; verspenen;
koeler opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode buiten
zetten. Kiemtijd 10-30 dagen.

Klimmende Winde

Ipomoea purpurea

A

maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken /
mei opkweken / afharden / juni uitplanten als de kluit goed
doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren

Klokbloem

Nolana humifusa

A

maart-april in zaaibakje zaaien / verspenen / oppotten / najaar
uitplanten of overwinteren in pot / buiten zaaien vanaf julioktober / kiemt langzaam.

Klokwinde

Asarina scandens

A

februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaaibakje of
potje onder glas zaaien; dun bedekken, lichtkiemer; verspenen;
koeler opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode buiten
zetten. Kiemtijd 10-30 dagen.

Klokwinde

Asarina syn. Maurandia scandens

A

februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaaibakje of
potje onder glas zaaien; dun bedekken, lichtkiemer; verspenen;
koeler opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode buiten
zetten. Kiemtijd 10-30 dagen.

Kogelamarant

Gomphrena haageana

HHA

maart op kamertemperatuur zaaien; voorzichtig verspenen; mei
afharden en na laatste nachtvorst uitplanten

Komkommer

Cucumis sativus

A

eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei

Komkommerkruid

Borago officinalis

A

april-juli buiten zaaien; uitdunnen op 15 cm

Koningsridderspoot

Delphinium consolida

HA

maart-april of september-oktober buiten zaaien / dun zaaien,

buiten / verspenen/uitdunnen / opkweken / uitplanten

licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water
geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen
herstellen;
Kooltje Vuur

Adonis aestivalis

A

eind maart tot eind mei buiten zaaien /uitdunnen / plantafstand
25 cm

Kruipende Zijdeplant

Asclepias verticillata

HHA

januari-februari zaaibakje in koelkast / na 4 weken naar
kamertemperatuur / na ontkiemen koeler / verspenen /
opkweken en oppotten / najaar uitplanten / buiten zaaien julioktober / kiemtemperatuur 20C / evt. een koudeperiode.

Kruipende Zinnia

Sanvitalia procumbens

HHA

maart-april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober
/ verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten

Kurketrekkerbloem

Phaseolus caracalla

HA

april-juli buiten zaaien / na kiemen beschermen tegen vraat /
opbinden

Lage Strobloem

Helichrysum bracteatum

A

maart bij kamertemperatuur zaaien / verspenen / mei afharden
en na laatste nachtvorst uitplanten / zaden licht bedekken,
lichtkiemer

Lage Strobloem

Acroclinium roseum

A

maart bij kamertemperatuur zaaien / koel opkweken / verspenen
/ mei afharden en na laatste nachtvorst uitplanten / zaden licht
bedekken, lichtkiemer

Lage Welriekende Siererwt

Lathyrus odoratus

A

februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of
weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.

Lage Zonnebloem

Helianthus annuus

A

Laurentia

Laurentia axillaris

A

maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien / april
uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun aanbrengen.
maart-april in zaaibakje zaaien / zaaibakje bedekken,
donkerkiemer / verspenen / mei afharden en uitplanten na
laatste nachtvorst

Layia

Layia platyglossa

A

maart binnen / april onder glas / eind april-eind mei buiten op de
plek van bestemming

Leeuwenmuiltje

Asarina wislizenis

HHA

februari op kamertemperatuur of maart-april-mei in zaaibakje of
potje onder glas zaaien; dun bedekken, lichtkiemer; verspenen;
koeler opkweken; mei afharden en na nachtvorstperiode buiten
zetten. Kiemtijd 10-30 dagen.

Leeuwenoor

Leonotis leonurus

A

maart-april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober
/ verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten

Leeuwenoor

Leonotis nepetifolia

A

Leverbalsem

Ageratum hybrid

A

maart-april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober
/ verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten
maart binnenshuis zaaien / lichtkiemer, zaden dun bedekken /
verspenen / koel opkweken / mei afharden / uitplanten na laatste
nachtvorst / vanaf half april ter plekke

Leverbalsem

Ageratum mexicanum coeruleum

A

maart binnenshuis zaaien / lichtkiemer, zaden dun bedekken /
verspenen / koel opkweken / mei afharden / uitplanten na laatste
nachtvorst / vanaf half april ter plekke

Leverbalsem

Ageratum houstonianum

A

maart binnenshuis zaaien / lichtkiemer, zaden dun bedekken /
verspenen / koel opkweken / mei afharden / uitplanten na laatste
nachtvorst / vanaf half april ter plekke

Liefdesgras

Eragrostis elegans

A

Lindenheimers Dagbloem

Ipomoea lindheimeri

A

maart-april onder glas (kiem 3 weken) / evt. een koudeperiode /
buiten vanaf april en september-oktober (kiem voorjaar erop)
maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken /
mei opkweken / afharden / juni uitplanten als de kluit goed
doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren

Lobelia

Lobelia fulgens

A

maart-begin april bij kamertemperatuur / zaden niet of
nauwelijks bedekken / verspenen / opkweken bij 15 graden
Celsius / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst /
buiten september-oktober.

Luciferplant

Cuphea viscossima

HA

maart-april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober
/ verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten

Luciferplant

Cuphea ilavea

A

Luciferplant

Cuphea lanceolata

HA

maart-april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober
/ verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten
maart-april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober
/ verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten

Luciferplantje

Cuphea blepharophylla

HHA

maart-april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober
/ verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten

Lupine

Lupinus texensis

A

april gecontroleerd of direct buiten zaaien / zaadhuid bewerken
door te vijlen of kerven, voorweken / 5 cm diep planten, afstand
10 cm / uitdunnen op 15 cm.

lupine, Dwerg-

Lupinus nanus

A

april gecontroleerd of direct buiten zaaien; zaadhuid bewerken
door te vijlen of kerven, voorweken; 5 cm diep planten, afstand 10
cm; uitdunnen op 15 cm.

madeliefje, Australisch

Brachyscome iberidifolia

A

Marokkaanse Salie

Salvia maroccana

A

maart-april op warmte zaaien / zaden licht bedekken / verspenen
/ afharden / na laatste nachtvorst uitplanten / lichtkiemer
maart-april onder glas / verspenen / koeler opkweken / afharden
en uitplanten / buiten april-mei en september-oktober.

Marokkaanse vlasleeuwebek

Linaria maroccana

A

maart-april buiten zaaien / uitdunnen op 10 cm

Meisjesogen

Coreopsis tinctoria

A

maart-april onder glas zaaien / zaden licht bedekken, lichtkiemer
/ verspenen / koeler opkweken / mei afharden en uitplanten na
de laatste nachtvorst

Meloen, Mini

Melothria scabra

A

maart in zaaibakje in kamerkas

Meloenpeer

Solanum muricatum

A

april in zaaibakje in koude bak zaaien; verspenen; opkweken;

Mexicaanse Stekelapaver

Argemone orchroleuca

HHA

oppotten in potgrond
bij voorkeur buiten in april / maart in eigen potje onder glas / niet
verspenen
Mexicaanse zonnebloem

Tithonia rotundifolia

A

half april zaaien; lichtkiemer; verspenen; mei afharden; na
nachtvorstperiode uitplanten; buiten eind april, begin mei;
bescherming bieden bij vorst.

Mexicaanse zonnebloem

Tithonia diversifolia

A

half april zaaien; lichtkiemer; verspenen; mei afharden; na
nachtvorstperiode uitplanten; buiten eind april, begin mei;
bescherming bieden bij vorst.

Mini Snijzonnebloem

Helianthus annuus

A

maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien / april
uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun aanbrengen.

Moerasdroogbloem

Gnaphalium obtusifolium

A/

maart in potjes in koudebak

HB
Muntsalie

Salvia divinorum (?)

A

februari tot maart in zaaibakje in kamerkasje; na ontkiemen
koeler zetten; bloei vanaf juni

Nachtphlox

Zaluziankya capensis

A

maart-april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober
/ verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten

Nachtschone

Ipomoea quamoclit

A

maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken /
mei opkweken / afharden / juni uitplanten als de kluit goed
doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren

Namibiaanse Salie

Salvia namaensis

A

begin maart zaaien / koeler opkweken / verspenen / opkweken
en uitplanten na nachtvorst

Nemesia

Nemesia cheiranthus

A

Nemesia

Nemesia strumosa

A

maart-april bij 15 graden Celsius zaaien / verspenen / koel
opkweken / mei afharden en uitplanten op 20 cm.
maart-april bij 15 graden Celsius zaaien / verspenen / koel
opkweken / mei afharden en uitplanten op 20 cm.

Nigella

Nigella sativa

HHA

maart-april of september-oktober buiten zaaien / dun zaaien,
licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water
geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen
herstellen;

Nigella

Nigella sativa

HHA

maart-april of september-oktober buiten zaaien / dun zaaien,
licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water
geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen
herstellen;

Nigella

Nigella orientalis

A

maart-april of september-oktober buiten zaaien / dun zaaien,
licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water
geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen
herstellen;

Olijfkomkommer

Cyclanthera pedata

A

april-mei in zaaibakje; uitplanten na nachtvorstperiode of
opkweken in kweekkas.

Ooievaarsbek

Geranium bohemicum

A

Gecontroleerd: september-februari in onbeschermde koude
bak/kiemt in voorjaar/verspenen/koel opkweken/buiten vanaf
augustus, evt. na koudebehandeling (zie informatie)

Oost-Indische Kers

Tropaeolum majus

HA

maart in eigen potje onder glas / koeler opkweken / april buiten
zaaien / voorweken / donkerkiemer

Papaver

Papaver laciniatum

HA

maart-mei of september-oktober buiten zaaien / zaden licht
inharken en aandrukken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer

Papierbloem

Xeranthemum annuum

A

Pekbloem

Silene armeria

A

maart-april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober
/ verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten
februari-maart in koude bak / aril-mei buiten / uitdunnen op 10
cm / kan woekeren

Peper, heet

Capsicum annuum

A

eind januari-begin februari bij kamertemperatuur zaaien /
voorweken / koeler opkweken

Peper, medium heet

Capsicum annuum

A

Petunia

Petunia multiflora

A

eind januari-begin februari bij kamertemperatuur zaaien /
voorweken / koeler opkweken
januari-maart zaaien / verspenen / verpotten / mei afharden / na
nachtvorstperiode uitplanten

Pioenbloemige Slaapbol

Papaver paeoniflorum

HA

maart-mei of september-oktober buiten zaaien / zaden licht
inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer

Pompoen

Curcurbita pepo

A

pompoen, Eikelvormige winter-

Curcurbita pepo

A

eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei
buiten / verspenen/uitdunnen / opkweken / uitplanten
maart-april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober
/ verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten

pompoen, Vijgeblad-

Curcurbita ficifolia

A

eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei
buiten / verspenen/uitdunnen / opkweken / uitplanten

pompoen, Winter-

Curcurbita pepo

A

pompoen, Zomer-

Curcubito maxima

A

eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei
buiten / verspenen/uitdunnen / opkweken / uitplanten
eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei
buiten / verspenen/uitdunnen / opkweken / uitplanteeind maart,
begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei buiten /
verspenen/uitdunnen / opkweken / uitplanten

Postelein

Portulaca grandiflora

HHA

maart-april binnen zaaien/ bij voorkeur in eigen potje/ zeer dun
zaaien (niet te verspenen)/mei afharden/na nachtvorstperiode
uitplanten/ buiten vanaf mei tot eind juni

Potgeranium

Pelargonium peltatum

A

januari-februari binnen zaaien; verspenen; verpotten; afharden;
na nachtvorstperiode uitplanten

Pronkerwt

Lathyrus tingitanus

A

februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of
weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.

Pruimtomaat

Lycopersicon lycopersicum

A

Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4
trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)

Purperklokje

Rhodochiton atrosanguineus

A

maart-april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober
/ verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten

Radijs

Raphanus sativus

A

vanaf maart buiten / kiemt met 7-14 d

Randjesafrikaantje

Tagetes signata

A

eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 dagen /
verspenen / toppen voor bossige groei / mei afharden /
uitplanten na nachtvorstperiode / buiten april-mei

Rattenstaartjes

Raphanus sativus

A

vanaf maart buiten / kiemt met 7-14 d

Reuzen Slaapbol

Papaver somniferum

HA

maart-mei of september-oktober buiten zaaien / zaden licht

Reuzenbalsemien

Impatiens glandulifera

HA

inharken en aandrukken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer
direct zaaien na rijpen van zaad: najaar / zaden zullen het
voorjaar erop kiemen
Reuzenpapaver

Papaver somniferum

HA

maart-mei of september-oktober buiten zaaien / zaden licht
inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer

Romatomaat

Lycopersicon lycopersicum

A

Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4
trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)

Rucola

Eruca sativa

A

Russiche Zonnebloem

Helianthus annuus

A

maart-april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober
/ verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten
maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien / april
uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun aanbrengen.

Russisch Kantwerk

Cucumis sativus

A

eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei
buiten / verspenen/uitdunnen / opkweken / uitplanten

Saffloer

Canthamus tinctorius

A

maart binnen / april buiten onder glas / mei buiten

Saffloer

Carthamus tinctorius

A

maart onder binnen / vanaf eind april buiten

Salie

Salvia taraxacifolia

HHA

maart-april of juli-augustus in zaaibakje zaaien; verspenen;
oppotten; najaar uitplanten of overwinteren in pot

Salie

Salvia subrotunda

A

Salie

Salvia merjamie

A

maart-april onder glas (kiem 3 weken) / evt. een koudeperiode /
buiten vanaf april
februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel kan een
koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler opkweken /
bloei vanaf juli / vanaf april onder glas of direct ter plekke, de
bloei zet dan uiteraard wat later in.

Salie

Salvia hians

A

Salie

Salvia amarissima

HA

maart-april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober
/ verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten
maart-april onder glas / verspenen / koeler opkweken / afharden
en uitplanten / buiten april-mei en september-oktober.

Salie

Salvia coccinea

A

februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel kan een
koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler opkweken /
bloei vanaf juli / vanaf april onder glas of direct ter plekke, de
bloei zet dan uiteraard wat later in.

Salie

Salvia columbariae

A

februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel kan een
koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler opkweken /
bloei vanaf juli / vanaf april onder glas of direct ter plekke, de
bloei zet dan uiteraard wat later in.

Salie

Salvia hians

A

maart-april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober
/ verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten

Salie

Salvia subrotunda

A

Salie

Salvia macrophylla

HHA

maart-april onder glas (kiem 3 weken) / evt. een koudeperiode /
buiten vanaf april
maart-april of juli-augustus in zaaibakje zaaien; verspenen;
oppotten; najaar uitplanten of overwinteren in pot

Salie

Salvia plectranthoides

A

maart-april onder glas/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en
opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is
uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en septemberoktober/uitdunnen op 15cm.

Salie

Salvia patens

HHA

februari tot maart in potten in kamerkasje / zaaisel kan een
koudeperiode nodig hebben / na ontkiemen koeler opkweken /
bloei vanaf juli / vanaf april onder glas of direct ter plekke, de
bloei zet dan uiteraard wat later in.

Schermscheefbloem

Iberis umbellata

A

maart-april of juli-oktober buiten zaaien; uitdunnen op 15 cm

Schildzaad of Alyssum

Lobularia maritima

HHA

februari-maart op kamertemperatuur of april-mei buiten zaaien /
zaden niet afdekken, lichtkiemer / uitdunnen op 5 cm of
verspenen door plukjes in een potje over te brengen / koeler
opkweken / mei afharden en uitplanten na laatste nachtvorst

Schildzaad of Alyssum

Alyssum maritimum

HHA

februari in zaaibakje op kamertemperatuur zaaien / verspenen /
koeler opkweken / mei afharden en na nachtvorstperiode
uitplanten

Schurftkruid

Scabiosa atropurpurea

A

maart-april buiten of in eigen portje zaaien / april-juni uitdunnen

Siererwt

Lathyrus sativus

A

april-juni buiten of gecontroleerd zaaien (oppassen voor
wortelbeschadiging) / vijlen en/of weken / toppen op 7 cm /
plantafstand 10 cm.

Siererwt

Lathyrus hierosolymitanus

A

februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of
weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.

Sierkalebas

Curcubito

A

eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei
buiten / verspenen/uitdunnen / opkweken / uitplanten

Siermais

Zea mays

A

maart-april onder glas / verspenen en koeler opkweken / mei
afharden en na laatste nachtvorst uitplanten op 30 cm.

Sierpeper

Capsicum annuum

A

maart-mei in potten onder glas.

Sierpeper

Capsicum fruticosa

A

eind januari-begin februari bij kamertemperatuur zaaien /
voorweken / koeler opkweken

Siertabak

Nicotiana glutinosa

A

buiten in april / lichtkiemer / geleidelijk uitdunnen tot 30 cm /
gecontroleerd: maart onder glas / lichtkiemer / na kiemen koeler
/ voorzichtig verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm.

Siertabak

Nicotiana langsdorfii

A

buiten in april / lichtkiemer / geleidelijk uitdunnen tot 30 cm /
gecontroleerd: maart onder glas / lichtkiemer / na kiemen koeler
/ voorzichtig verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm.

Siertabak

Nicotiana alata

A

buiten in april / lichtkiemer / geleidelijk uitdunnen tot 30 cm /
gecontroleerd: maart onder glas / lichtkiemer / na kiemen koeler
/ voorzichtig verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm.

Siertabak

Nicotiana langsdorfii

A

buiten in april / lichtkiemer / geleidelijk uitdunnen tot 30 cm /
gecontroleerd: maart onder glas / lichtkiemer / na kiemen koeler
/ voorzichtig verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm.

Siertabak

Nicotiana mutabilis

A

buiten in april / lichtkiemer / geleidelijk uitdunnen tot 30 cm /
gecontroleerd: maart onder glas / lichtkiemer / na kiemen koeler
/ voorzichtig verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm.

Siertabak

Nicotiana x sanderea

A

buiten in april / lichtkiemer / geleidelijk uitdunnen tot 30 cm /
gecontroleerd: maart onder glas / lichtkiemer / na kiemen koeler
/ voorzichtig verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm.

Siertabak

Nicotiana hybride

A

buiten in april / lichtkiemer / geleidelijk uitdunnen tot 30 cm /
gecontroleerd: maart onder glas / lichtkiemer / na kiemen koeler
/ voorzichtig verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm.

Siervenkel

Foeniculum vulgare

A

maart-april onder glas/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en
opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is
uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en septemberoktober/uitdunnen op 15cm.

Slaapbol

Papaver somniferum

HA

maart-mei of september-oktober buiten zaaien / zaden licht
inharken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer

Slaapmutsje

Eschscholzia california

HA

maart-april of september-oktober buiten zaaien / dun zaaien,
licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water
geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen
herstellen;

Slaapmutsje

Eschscholzia mexicana

HA

maart-april of september-oktober buiten zaaien / dun zaaien,
licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water
geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen
herstellen;

Slaapmutsje, gevuld

Eschscholzia syn Amapola maritima

HA

prostrata

maart-april of september-oktober buiten zaaien / dun zaaien,
licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water
geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen
herstellen;

Slaapmutsje, gevuldbloemig

Eschscholzia california

HA

maart-april of september-oktober buiten zaaien / dun zaaien,
licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water
geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen
herstellen;

Slangenkruid

Echium albicans

A

maart in zaaibakje binnen

Slangenkruid

Echium plantagineum

HA

eind maart-begin mei buiten, breedwerpig of op regels

Slangenkruid

Echium brevirame

A

maart in zaaibakje binnen

Snij zonnebloem

Helianthus annuus

A

maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien / april
uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun aanbrengen.

Snijpeterselie

Petroselinum crispum

A

april in zaaibakje onder glas zaaien; verspenen; opkweken;
oppotten in potgrond

Snijselderij

Apium graveolens

A

mei-juli buiten / uitdunnen op 10 cm

Spaanse Leeuwenbek

Antirrhinum hispanicum

A

februari-maart op warmte zaaien of september-oktober buiten /
verspenen in plukjes / opkweken / mei uitplanten / lichtkiemer

Spaanse Vlag

Mina lobata

A

april-mei onder glas en goed op warmte
houden/verspenen/opkweken en uitplanten na
nachtvorstperiode/buiten zaaien in mei-juni

Spaanse Vlag

Ipomoea lobata

A

maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken /
mei opkweken / afharden / juni uitplanten als de kluit goed
doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren

Spaanse Vlag Winde

Ipomoea lobata

A

april-mei onder glas en goed op warmte
houden/verspenen/opkweken en uitplanten na
nachtvorstperiode/buiten zaaien in mei-juni

Spekboon

Phaseolus vulgaris

HA

Spiegeleiplant, Moerasbloem

Limnanthes douglasii

HA

april-juli buiten zaaien / na kiemen beschermen tegen vraat /
opbinden
maart-mei of september buiten zaaien / uitdunnen op 15 cm /
septemberzaaisels uitdunnen na de winter.

Spiegeleiplant, Moerasbloem

Limnanthes douglasii ssp. Nivea

HA

maart-mei of september buiten zaaien / uitdunnen op 15 cm,
septemberzaaisels uitdunnen na de winter.

Springbalsemien

Impatiens balfourii

HHA

direct zaaien na rijpen van zaad: najaar / zaden zullen het
voorjaar erop kiemen

Stamtomaat

Lycopersicon lycopersicum

A

Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4
trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)

Stekelige Papaver

Argemone polyanthemos

HHA

bij voorkeur buiten in april / maart in eigen potje onder glas / niet
verspenen

Ster der Woestijn

Amberboa muricata

A

maart-april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober
/ verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten

Sterafrikaantje

Tagetes tenuifolia

A

eind maart-april binnenshuis zaaien / kiemtijd 7-14 dagen /
verspenen / toppen voor bossige groei / mei afharden /
uitplanten na nachtvorstperiode / buiten april-mei

Stokslaboon

Phaseolus vulgaris

HA

april-juli buiten zaaien / na kiemen beschermen tegen vraat /
opbinden

Strobloem

Helichrysum bracteatum

A

maart bij kamertemperatuur zaaien / verspenen / mei afharden
en na laatste nachtvorst uitplanten / zaden licht bedekken,
lichtkiemer

Strobloem

Helichrysum monstrosum

A

maart bij kamertemperatuur zaaien / verspenen / mei afharden
en na laatste nachtvorst uitplanten / zaden licht bedekken,
lichtkiemer

Strobloem

Helichrysum subulifolium

A

maart bij kamertemperatuur zaaien / verspenen / mei afharden
en na laatste nachtvorst uitplanten / zaden licht bedekken,
lichtkiemer

Strobloem

Helipterum roseum

A

maart-april of september buiten zaaien; uitdunnen

Suzanne met de mooie ogen

Thunbergia alata

AC

maart binnenshuis zaaien; verspenen; verpotten; opkweken; mei
afharden; na nachtvorstperiode uitplanten

Syrische Korenbloem-distel

Centaurea cyanoides

A

Tabaksplant

Nicotiana hybride

A

maart-april of september-oktober buiten zaaien; zaden bedekken,
donkerkiemer; uitdunnen op 15 cm;
buiten in april / lichtkiemer / geleidelijk uitdunnen tot 30 cm /
gecontroleerd: maart onder glas / lichtkiemer / na kiemen koeler
/ voorzichtig verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm.

Tabaksplant

Nicotiana affinis

A

buiten in april / lichtkiemer / geleidelijk uitdunnen tot 30 cm /
gecontroleerd: maart onder glas / lichtkiemer / na kiemen koeler
/ voorzichtig verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm.

Tepelvrucht

Solanum mammosum

A

april in zaaibakje in koude bak zaaien; verspenen; opkweken;
oppotten in potgrond

Tepelvrucht

Solanum melongena

A

april in zaaibakje in koude bak zaaien; verspenen; opkweken;
oppotten in potgrond

Tomaat

Lycopersicon lycopersicum

A

Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4
trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)

Tomatillo

Solanum ligustrinum

A

maart op kamertemperatuur, april in koude bak in zaaibakje
zaaien; verspenen; opkweken; mei afharden en na
nachtvorstperiode uitplanten.

Trilgras

Briza maxima

A

april-mei en september-oktober buiten zaaien / uitdunnen op 5
cm.

Trompetklimmer

Podranea ricasoliana

A

Trostomaat

Lycopersicon lycopersicum

A

begin maart zaaien / koeler opkweken / verspenen / opkweken
en uitplanten na nachtvorst
Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4
trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)

Tuingoudsbloem

Calendula officinalis

HA

maart-mei of september-oktober buiten zaaien / uitdunnen /
zaden bedekken, donkerkiemer / eventueel toppen

Tuinmelde

Atriplex hortensis

HA

van april tot eerste week juli en van september t/m oktober
buiten zaaien / uitdunnen op 15 cm

Tuinviool

Viola x wittrockiana

HA

maart-april onder glas/zaden bedekken, donkerkiemer/na
ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en
als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in
mei-juni en september-oktober/inharken/uitdunnen op 15cm.

Tulppapaver

Papaver glaucum

HA

maart-mei of september-oktober buiten zaaien / zaden licht
inharken en aandrukken / uitdunnen op 15 cm / donkerkiemer

Veldlathyrus

Lathyrus pratensis

A

februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of
weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.

Venkel

Foeniculum vulgare

A

maart-april onder glas/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en
opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is
uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en septemberoktober/uitdunnen op 15cm.

Verbena

Verbena hybride

TA

vanaf februari tot half april zaaien in een kweekbakje bij of vanaf
begin april tot mei onder beschermd buiten.

Verbena

Verbena odorosa

A

Vingergras

Panicum virgatum

A

maart binnenshuis in eigen potje zaaien; opkweken; mei
afharden; na nachtvorstperiode uitplanten
maart-april in zaaibakje onder glas / kan kou nodig hebben /
verspenen en opkweken / uitplanten na nachtvorst op 20 cm

Violier

Matthiola bicornis

A

maart-april onder glas / verspenen / opkweken / uitplanten /
buiten april-mei / uitdunnen op 25 cm

Violier

Matthiola incana

A

maart-april onder glas / verspenen / opkweken / uitplanten /
buiten april-mei / uitdunnen op 25 cm

Viooltje

Viola x wittrockiana

HA

maart-april onder glas/zaden bedekken, donkerkiemer/na
ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en
als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in
mei-juni en september-oktober/inharken/uitdunnen op 15cm.

viooltje, Driekleurig

Viola tricolor

HA

maart-april onder glas/zaden bedekken, donkerkiemer/na
ontkiemen koeler zetten/verspenen en opkweken/oppotten en
als de plant voldoende ontwikkeld is uitplanten/buiten zaaien in
mei-juni en september-oktober/inharken/uitdunnen op 15cm.

Virginische Tabaksplant

Nicotiana tabacum

A

buiten in april / lichtkiemer / geleidelijk uitdunnen tot 30 cm /
gecontroleerd: maart onder glas / lichtkiemer / na kiemen koeler
/ voorzichtig verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm.

Vleestomaat

Lycopersicon lycopersicum

A

Maart-april in zaaibakje onder glas/verspenen en
oppotten/uitplanten in kas of warme beschutte plek/bij 4
trostakken toppen/uitlopers verwijderen (dieven)

Vlijtig Liesje

Impatiens walleriana

A

Vlinderbloem

Schizanthus x wisetonensis

A

direct zaaien na rijpen van zaad: najaar / zaden zullen het
voorjaar erop kiemen
maart binnenshuis zaaien / uitdunnen / mei afharden / na
nachtvorstperiode uitplanten

Vlinderbloem

Schizanthus pinnatus

A

maart binnenshuis zaaien / uitdunnen / mei afharden / na
nachtvorstperiode uitplanten

Vlindererwt

Clitoria ternata

A

begin maart bij 21-24 zaaien / na kiemen koeler opkweken /
uitplanten na nachtvorst
Zaaibakje niet leeg gooien na de eerste kiemingen. Het zaad
kiemt namelijk onregelmatig.

Vogeloogjes

Gilia tricolor

A

Vuursalie

Salvia splendens

A

maart-april of september-oktober buiten zaaien / uitdunnen op
15 cm (bij najaarszaaisels in het voorjaar);
maart - mei zaaien / vroege zaaisels koeler opkweken / mei
afharden / na nachtvorstperiode uitplanten

Walvismeloen

Curcurbita maxima

A

eind maart, begin april op kamertemperatuur/april tot eind mei
buiten / verspenen/uitdunnen / opkweken / uitplanten

Wasbloem

Cerinthe retorta

HA

Waterbegonia

Begonia semperflorens

A

april-mei buiten onder glas / verspenen / koeler opkweken /
buiten vanaf mei
januari-februari zeer dun op warmte zaaien; verspenen bij
meerdere blaadjes; opkweken; eind mei afharden; begin juni
uitplanten; lichtkiemer

Weidekervel

Silaum silaus

A

maart-april of september-oktober buiten zaaien / verspenen
(uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel
koudebehandeling

Welriekende Siererwt

Lathyrus odoratus

A

februari-maart buiten of gecontroleerd zaaien / vijlen en/of
weken / toppen op 7 cm / plantafstand 30 cm.

Wilde Cichorei

Cichorium intybus

A

maart-april of september-oktober buiten zaaien / verspenen
(uitdunnen) op 15 cm / uitplanten (verplanten) / eventueel
koudebehandeling

Wilde korenbloem

Centaurea cyanus

HA

maart-april of september-oktober buiten zaaien / zaden
bedekken, donkerkiemer / uitdunnen op 15 cm;

Wilde Reseda

Reseda lutea

A

maart-april of september-oktober buiten zaaien / uitdunnen op
15 cm

Wilde Ridderspoor

Consolida regalis

HA

maart-april of september-oktober buiten zaaien / dun zaaien,
licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water
geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen
herstellen;

Wilde Riddespoor

Delphinium ajacis

A

maart-april of september-oktober buiten zaaien / zaden licht
bedekken / uitdunnen op 15 cm / bescherming bieden / pas op
met slakkenvraat.

Winde

Ipomoea hirsuta

A

maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken /
mei opkweken / afharden / juni uitplanten als de kluit goed
doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren

Winde

Ipomoea turbinata

A

maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken /
mei opkweken / afharden / juni uitplanten als de kluit goed
doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren

Winde

Ipomoea tricolor

A

maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken /
mei opkweken / afharden / juni uitplanten als de kluit goed
doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren

Winde

Ipomoea quamoclit

A

maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken /
mei opkweken / afharden / juni uitplanten als de kluit goed
doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren

Winde

Ipomoea nil

A

maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken /
mei opkweken / afharden / juni uitplanten als de kluit goed
doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren

Winde

Ipomoea imperialis

A

maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken /
mei opkweken / afharden / juni uitplanten als de kluit goed
doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren

Winde

Ipomoea carnea

A

maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken /
mei opkweken / afharden / juni uitplanten als de kluit goed
doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren

Winde

Ipomoea cordatotriloba

A

maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken /
mei opkweken / afharden / juni uitplanten als de kluit goed
doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren

Windmolengras

Gloris truncata

A

april-mei onder glas, mei juni buiten / kiemen, opkweken,
uitplanten als nachtvorst voorbij is.

Witte Amarant

Amaranthus albus

HA

maart binnenshuis / verspenen en koeler opkweken / afharden
en in mei na laatste nachtvorst uitplanten/ terplekke zaaien in
april en in september-oktober / dun zaaien / uitdunnen

Witte Californische Salie

Salvia apiana

HHA

maart-april op kamertemperatuur zaaien; verspenen; koeler

Witte Kantbloem

Ammi majus

A

eind maart direct op de plek van bestemming.

Witte Kantbloem

Ammi visnaga

A

eind maart direct op de plek van bestemming.

Witte onschuld

Omphalodes linifolia

A

maart-april in zaaibakje onder glas / buiten in september-oktober

opkweken; mei: afharden en uitplanten na laatste nachtvorst

/ verspenen of uitdunnen op 15 cm / uitplanten of verplanten
Witte Reseda

Reseda alba

A

Witte zoete Lupine

Lupinus albus

A

maart-april of september-oktober buiten zaaien / uitdunnen op
15 cm
maart-juli buiten / kiemtemperatuur 15 C / zaden
voorweken/vijlen

Woestijnviolier

Moricandia arvensis

A

vanaf eind februari-april onder glas/verspenen/uitplanten/buiten
vanaf april-juni/uitdunnen op 15 cm/

Wonderboom

Ricinus hybride

A

Wonderboom

Ricinus communis

A

maart bij kamertemperatuur zaaien / vijlen en/of weken / na
kiem koeler opkweken / mei afharden / na nachtvorst uitplanten.
maart bij kamertemperatuur zaaien / vijlen en/of weken / na
kiem koeler opkweken / mei afharden / na nachtvorst uitplanten.

Wonderboom

Ricinus lividus

HHA

maart bij kamertemperatuur zaaien / vijlen en/of weken / na
kiem koeler opkweken / mei afharden / na nachtvorst uitplanten.

Wouw

Reseda luteola

A

Zaaibegonia

Begonia cultivar

HHA

maart-april of september-oktober buiten zaaien / uitdunnen op
15 cm
januari-februari zeer dun op warmte zaaien; verspenen bij
meerdere blaadjes; opkweken; eind mei afharden; begin juni
uitplanten; lichtkiemer

Zeeviolier

Malcolmia maritima

A

mei-juni buiten zaaien / zaden bedekken / uitdunnen op 15 cm
afstand / toppen bij 7,5 cm hoogte

Zegekruid

Nicandra physalodes

HHA

maart-april of september-oktober buiten zaaien / dun zaaien,
licht bedekken / uitdunnen op 15 cm, na het uitdunnen water
geven zodat de overgebleven jonge planten zich kunnen
herstellen;

Zinnia

Zinnia tenuifolia

HHA

Zinnia

Zinnia haageana

HHA

mei buiten zaaien / uitdunnen / eind maart, begin april onder
glas voorzaaien
mei buiten zaaien / uitdunnen / eind maart, begin april onder
glas voorzaaien

Zinnia

Zinnia elegans

HHA

mei buiten zaaien / uitdunnen / eind maart, begin april onder
glas voorzaaien

Zinnia

Zinnia angustifolia x elegans

HHA

Zoete aardappel

Ipomoea batatas

A

mei buiten zaaien / uitdunnen / eind maart, begin april onder
glas voorzaaien
maart-april op kamertemperatuur zaaien / zaden voorweken /
mei opkweken / afharden / juni uitplanten als de kluit goed
doorworteld is / kluit bij het uitplanten niet verstoren

Zomeraster

Callistephus chinensis

A

maart-mei bij kamertemperatuur zaaien / verspenen / koeler
opkweken / uitplanten na de laatste nachtvorst

Zomerazalea

Clarkia amoena

HA

vanaf april (kiem na 3 weken uiterlijk) of september-oktober
(kiem voorjaar erop) buiten zaaien.

Zomerazalea

Clarkia unguiculata

A

vanaf april (kiem na 3 weken uiterlijk) of september-oktober
(kiem voorjaar erop) buiten zaaien.

Zomerazalea

Clarkia pulchella

A

vanaf april (kiem na 3 weken uiterlijk) of september-oktober
(kiem voorjaar erop) buiten zaaien.

Zomerazalea

Clarkia amoena

HA

vanaf april (kiem na 3 weken uiterlijk) of september-oktober
(kiem voorjaar erop) buiten zaaien.

Zomerazalea

Clarkia elegans

HA

vanaf april (kiem na 3 weken uiterlijk) of september-oktober
(kiem voorjaar erop) buiten zaaien.

Zomerbloemenmengsel

Zomerbloemenmengsel

A

april-mei buiten / onregelmatige kieming / dun zaaien / bloei na
6 weken.

Zomerfijnstraal

Erigeron annuus

A

maart-april onder glas/na ontkiemen koeler zetten/verspenen en
opkweken/oppotten en als de plant voldoende ontwikkeld is
uitplanten/buiten zaaien in mei-juni en septemberoktober/uitdunnen op 15cm.

Zonnebloem

Helianthus annuus

A

maart buiten of in eigen potje op kamertemperatuur zaaien / april
uitdunnen/verspenen / mei uitplanten en steun aanbrengen.

Zuid-Amerikaanse Tabaksplant

Nicotiana sylvestris

A

buiten in april / lichtkiemer / geleidelijk uitdunnen tot 30 cm /
gecontroleerd: maart onder glas / lichtkiemer / na kiemen koeler
/ voorzichtig verspenen / mei afharden en uitplanten op 30 cm.

Zwartpurperen Duifkruid

Scabiosa atropurpurea

A

maart-april buiten of in eigen portje zaaien; april-juni
uitdunnen/voorzichtig verspenen; uitplanten

