Planten
Groot genoeg

Stap 4: Hoe ver uit elkaar?

Als je binnen opgekweekte plantjes groot genoeg zijn, of als

Elke plant heeft weer andere hoeveelheid ruimte nodig. Je kunt

je plantjes hebt gekocht, kun je ze buiten in de moestuin gaan

ongeveer deze afstanden aanhouden:

planten.

- Bindsla, kropsla en snijbiet: 15 x 15 cm
- Tomaat: 30 x 30 cm

Welke planten kun je verplanten?

- Prei: 8 x 8 cm

De meeste planten kun je verplanten. Radijs, biet, spinazie en

Zet eventueel even stokjes op de juiste plekken zodat je de

peen kun je beter niet verplanten. Als deze plantjes te dicht op

goede afstand aanhoudt bij het planten.

elkaar staan kun je de kleinste met een schaar wegknippen.
Maar het is meestal niet erg als ze erg dicht op elkaar staan.

Stap 5: Planten
• Maak met het schepje een holletje waar een plantje en de

Je hebt nodig:

wortels goed in passen.
• Haal het plantje voorzichtig uit de pot. Probeer de wortels

• Handschepje

niet te beschadigen. Als twee plantjes helemaal met elkaar

• Emmer water

vergroeid zijn, laat ze dan bij elkaar en plant ze samen. Als

• Gieter

er te veel wortels stuk gaan dan gaat het plantje namelijk

• Naamstekers

dood.

• Watervaste stiften
• Eventueel steunmateriaal voor tomaat en stoksnijboon

• Zet het plantje in het holletje, zorg ervoor dat alle wortels
goed onder de grond komen.
• Houd het plantje goed rechtop en schuif de grond met je

Algemeen

handen er omheen en druk goed aan, zodat het plantje netjes

Als het warm en zonnig weer is, doe dit klusje dan ’s morgens

rechtop blijft staan.

vroeg of aan het einde van de dag en bewaar je plantjes even
in de schaduw. Bij het planten is het belangrijk dat de wortels

• Zet een steker bij het vak zodat je goed weet welke plantjes
er staan.

zo weinig mogelijk beschadigen en dat de plantjes voldoende
water hebben.

Stap 6: Water geven
Staan alle plantjes in een vak, geef dan nog wat water. Net

Stap 1: Check de bestemming

verplante plantjes zijn erg kwetsbaar en moet je, zeker bij

Kijk eerst in welk vak je de plantjes gaat zetten. De grond moet

warm of winderig weer, goed in de gaten houden en zorgen dat

vochtig en lekker rul zijn. Geef eventueel alvast wat water en

de bodem goed vochtig blijft.

maak harde bonken klein.
Stap 2: Steun voor tomaat
De tomatenplantjes worden zo lang dat ze niet zelf rechtop
kunnen blijven staan. Ze hebben steun nodig. Tomaat klimt niet
zelf omhoog maar moet je geleiden en losjes vastbinden aan
een rek van gaas of betonijzer. Tomatenplanten worden ook
makkelijk 2 meter lang. De steunen voor tomaat kun je al ruim
vantevoren maken.
Stap 3: Check de plantjes
Controleer of de plantjes gezond zijn en er geen schimmel of
ongedierte op zit. Ook kan er onkruid om de plantjes gegroeid
zijn. Gooi beschimmelde plantjes weg, verwijder slakken en
onkruid. Plantjes die je koopt zijn vaak erg droog. Geef de
plantjes dan eerst water voordat je gaat planten.

En nu maar groeien!

