Informatie
start je eigen
pluktuin
eenjarig en vaste planten

naam van de plant

tekstvak voor info over deze
border

naam van de plant
naam van de plant

naam van de plant

150 cm

naam van de plant
naam van de plant

naam van de plant
naam van de plant

Als je wat later ook nog wilt
plukken zijn dahlia’s mooie
bloemen om te plukken en
kunnen zelfs in een pot staan.
Niet vergeten de pot water te
geven!

naam van de plant

150 cm
1 blokje
is 10 x 10 cm. Zo kan je heel
gemakkelijk alle
planten uitzetten

Werk met oneven aantallen
en in driehoeken met het
inplanten Dit geeft een
natuurlijk effect
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Lijst voor het kopen
Naam

hoe aan te schaffen

Bloeimaand

hoogte in cm

3x

Naam van de plant

Z-S

eenjarig

7-8-9-10

75

3x

Naam van de plant

Z - K-M-S

eenjarig

7-8-9-10

90-120

1x

Naam van de plant

K-S

vaste plant

6-7-8-9-10

100

3x

Naam van de plant

K

vaste plant

7-8-9

80-100

5x

Naam van de plant

Z-M

eenjarig

6-7-8

50-70

3x

Naam van de plant

K-S

vaste plant

7-8-9

50-80

5x

Naam van de plant

K-M- Z

vaste plant

7-8-9

60

7x

Naam van de plant

Z of K-M

eenjarig

7-8-9

50

5x

Naam van de plant

K

vaste plant

6-7-8-9

50-70

Z= zaaien
K= kopen in tuincentra of plaatselijk markt
S = steun nodig
M= zaait zich gemakkelijk uit
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Instructie voor het starten van
je pluktuin

elders hebt liggen kan je deze ook
gebruiken. Ik adviseer je dan om deze iets
te bemesten.
• Tegenwoordig worden er veel verhoogde

moestuinbakken gebruikt. Ik ben daar zelf
geen voorstander van maar als je deze al
hebt en wilt gaan gebruiken zal je extra
water moeten geven omdat de planten
wat hoger en droger komen te staan.

Phlox weer helemaal terug in de tuin

• Je kan zaaien of planten kopen. Het

De zaaddozen van papaver.

Je

hebt een plukborder gekozen en je kan
gelijk aan de slag. Ik zal je zoveel mogelijk
proberen op weg te helpen.
•

Kies als eerste een zonnige plek in de
tuin en houdt afstand van bomen en
heesters en spit de grond om. Zorg dat
deze schoon van onkruid en boomwortels
is. Hark de grond netjes glad.

•

Als je stoeptegels gaat verwijderen moet
je wel zorgen dat het zand wat er onder
ligt wordt afgevoerd. Breng nieuwe grond
aan op de hoogte die je hebben wilt. Je
kan hiervoor bemeste tuinaarde (zakken,
niet meer als 10 cm laagdikte) gebruiken.
Deze kan je het beste even door de grond
heen werken. Als je voldoende grond

voordeel van zaaien is dat het goedkoper
is en leuk is om te doen. Het opkweken
van je eigen bloemen is het leukste om
zelf te doen. Maar …..Alles wat groeit
heeft aandacht en tijd nodig. Er zitten ook
nadelen aan zaaien, het zaad komt niet
altijd even goed op. Kijk bij je aankoop
van zaad naar de houdbaarheid van de
zaden. Het is zonde van de tijd als je zaad

niet kiemt omdat je oud zaad hebt
gekocht.
•

Als je een keuze gemaakt heb welke
planten je gaat aanschaﬀen kan je
planten gaan kopen. In de lijst zie je dat
we onderscheid
maken tussen vaste
planten, eenjarigen, en zaaien. De vaste
planten in potjes kan je het gehele jaar
door planten be10halve als het vriest. De
eenjarigen zijn pas vanaf maart/april
leverbaar en hierbij moet je rekening
houden met vorst tot half mei. Soms kan
een klein plastic kasje uitkomst bieden.
Gelukkig kan je vaak begin mei al een
beetje zien wat voor een weer het de
komende twee weken gaat worden. Ik
kan ook nooit wachten dus als het kan
begin je alvast met de vaste planten welke
goed tegen de vorst kunnen.

Diverse plukbloemen in kleur
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plantje in het kuiltje en zorg ervoor dat de
bovenkant van het plantje op gelijke
hoogte met je aarde in de grond wordt
gedrukt
•

Bosje met plukbloemen

Geef gelijk na het inplanten voldoende
water met een gieter of een tuinslang met
een zachte broes. Als de potjes heel erg
droog zijn adviseer ik ze eerst in een
emmer met water te dompelen zodat ze
zich even kunnen volzuigen en een goede
start kunnen maken.

Vaste planten staan klaar op de aarde

•
•

Voor het inpoten zet je alle planten in de
potjes op de aarde uit. Dat doe je volgens
het stramien van de tekening op blz 2 ( 1
vakje is 10 x 10 cm ). Als je nog een paar
plekken wilt zaaien kan je dat even
markeren ( bijvoorbeeld met talkpoeder of
zand) Als je geen bemesting hebt gedaan
kan je het beste inplanten met Vivimus
universele aarde.

•

Als je gaat inpoten haal je alle potjes van
de planten. Zorg ervoor dat je zoveel
mogelijk wortels intact laat. Maak met
een pootschepje of een schep een gat
twee zo groot als nodig is en vult dit aan
met vivimus universele aarde ( zak 70 liter
bodemverbeteraar voor in het plantgat)
Dit zorgt voor een goede start. Druk het

Bakje met Zaailingen vergeet niet te labelen met een stekertje
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• Sommige harde zaden kan je het beste

Informatie voor als je gaat zaaien

een of twee nachten voorweken in water.
Een voorbeeld zijn alle lathyrus zaden

• Lees de informatie op de zadenzakjes

goed. Hier staat duidelijk genoemd in
welke periode je het beste kan zaaien. Er
staan 2 zaaiperiodes op. Je kan in de volle
g ro n d z a a i e n ( v a a k w a t l a t e r ) o f
binnenshuis in zaaibakjes. Hieronder zie je
foto’s van potjes met mijn zaailingen. Het
is wel meer werk maar je kan ook meer
gecontroleerd de plantjes opkweken.
Vooral handig als je wat weg wilt geven en
niet teveel wilt uitdunnen.10

• Als je binnenshuis zaait kan je een plastic

Zaailing Cosmea eenjarig Zaailing
mm bedek je met 3/4 mm grond mits dit
een donkerkiemer is.

• Sommige zaden zijn lichtkiezers ( niet

afdekken) maar de meeste plukbloemen
zijn donkerkiemers . Zij kiemen in het
donker dus de zaden worden afgedekt
met wat zaai of stekgrond. Een algemene
regel hiervoor is dat je de zaden niet
dieper zaait dan ongeveer 1,5 tot 2 keer
hun eigen grootte. Dus een zaadje van 2

Zaailing Nigella eenjarig

zakje erover heen trekken ( vastzetten met
een elastiekje). Als je weet dat je slordig
bent met water geven. Zaaisel moet
vochtig blijven en deze manier zorg je er
voor dat er minder verdampt. Als het
plantje ontkiemt is dan kan als de zaailing
groot genoeg is het plastic weghalen.
Zorgt dat de plantjes die opkomen
voldoende licht krijgen. Een mooie plek
hiervoor is het raam in de slaapkamer.

• Zaaien kan je het beste doen in wat

potgrond, Maak deze eerst vochtig
voordat je de zaden uitstrooit. Daarna kan
je het beste de grond iets aandrukken na
het afdekken van de zaden met zaai en
stek grond of potgrond. Wel de grond
zachtjes aandrukken. Hiermee voorkom je
dat de zaden niet gaan zwemmen en op
hun plaats blijven. Zaai niet teveel iedere
beginneling doet dit en moet weer heel
veel uitdunnen. Ik gebruik voor het
afdekken het liefst zaai en stekgrond wat
iets fijner over de zaden kan worden
afgedekt. Ook na het zaaien is het nat
houden van de grond belangrijk. Het
werken met een broes is beter, met een
gieter geef je al snel teveel. Als de grond
groen uitslaat geef je teveel water

• Als je plantjes zijn opgekomen kan je deze

het beste af en toen draaien.Doe je dat
niet, dan groeien de jonge zaailingen naar
het licht toe en krijg je van die lange
slappe plantjes.

Gecontroleerd zaaien op tafel begin
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Lathyrus is een klimplant. Je zou een rek kunnen maken
achterin de border waar je deze heerlijke geurende bloemen
tegen aa kan laten klimmen

Dahlia’s kan je ook in potten zetten, vanaf maart
verkrijgbaar. Je kan hier heel goed een lege kale
plek in de tuin mee vullen

Deze Zinnia is een topper. Let op: Slakken zijn dol op de hele jonge
plantjes en kunnen in 1 nacht aardig wat schade aanrichten
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Zaden oogsten van de stokroos

Lathyrus is een klimplant en heeft altijd
steun nodig van een hekwerk. Of helemaal
in het midden van je ontwerp of achteraan
met een klimsteun plaatsen

Het uitzetten van de P9 potjes ( 9 x 9 cm)
met vaste planten
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Pluk je bloemen vroeg in de
ochtend of later op de dag als
het niet zo warm is. Gebruik
hiervoor een scherpe schaar.
Zorg dat de stelen die in het
water gezet worden helemaal
schoon zijn en geen blad meer
hebben. Zorg dat het water
schoon blijft en vul af en toe
aan.
Zorgvuldig plukken doe je door
van iedere plant een aantal
bloemen te plukken en niet van
1 plant alles in een keer.
Heesters met harde stengels
kan je het beste even kapot
slaan met een hamer. Het
water wordt hierdoor beter
opgenomen. Je kan hierbij
denken aan Viburnum, Cotinus
of boeren jasmijn

Haal altijd de uitgebloeide niet
geknipte bloemen uit de plant.
Hierdoor kunnen ze geen zaad
vormen en gaat de aandacht
naar het maken van nieuwe
bloemen. De plant heeft
daardoor een langer
bloeiseizoen.
Snij altijd een stukje schuin
van de steel als je bloemen in
het water zet, bij voorkeur iets
lauwwarm.
Realiseer je dat het nooit
zonde is om te plukken,
sommige planten zoals
lathyrus bloeien hierdoor veel
meer en langer.

Zorg dat niet alleen je scharen
schoon blijven maar maak ook
je vazen goed schoon.
Zorg dat het waternivo in je
vaas voldoende is. Vul altijd bij.
Je kan de vaas ook een paar
minuten onder de kraan zetten
als je niet je hele arrangement
kapot wilt maken. Ondertussen
kan je nog even een facelift
geven door de uitgebloeide of
slechte bloemen te
verwijderen. Geef daarna nog
wat voeding.
Zet je bloemen direct in het
water als je aan het plukken
bent. Een kleine emmer is
hiervoor handig .
Voeg altijd voeding aan je
water toe als je de bloemen in
de vaas gaat zetten.
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