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Tournesol-Zonnebloem

TEELTTECHNIEKEN 

Uitplanten en verspenen

Je hebt al geleerd hoe je kan zaaien als een pro, hoog tijd om de  
volgende stap onder de knie te krijgen : het uitplanten of verspenen* 
van de voorgezaaide plantjes.
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4. Een beroepsgeheim .............................................................................................................................. 3

SUCCESVOL UITPLANTEN IN DRIE STAPPEN
1) Het is nodig om de plantjes de laten acclimatiseren aan de temperatuur en de zonnestraling 
enkele dagen voor het uitplanten. Zet ze buiten overdag en/of tijdens zachtere nachten. Op die manier 
kunnen de planten wennen aan de buitentemperaturen en de sterkere zonnestraling alvorens  dag en 
nacht buiten te staan.

2) Wanneer de plantjes fileren* is het belangrijk om ze gradueel bloot te stellen aan de wind tijdens 
enkele dagen zodat de stengel steviger kan worden. Hierdoor vermijd je dat de plantjes afbreken van 
zodra ze in de moestuin worden uitgeplant. Tegelijkertijd acclimatiseren de plantjes aan de temperatuur 
en de zonnestraling. 

3) Tijd om uit te planten ! Indien de plant veel voedingstoffen nodig heeft, kan je wat compost* of  
mestkorrels toevoegen aan het plantgat. Meng goed met de aarde zodat de wortels niet rechtstreeks in 
contact komt met de meststoffen, hierdoor kunnen ze zich verbranden. Zet de planten niet te diep in 
de grond en druk niet te hard aan.

De betekenis van de woorden 
met een asterisk vind je in 

onze Woordenschatlijst, rubriek 
«Downloadbaar materiaal - 

Moestuin voor scholen». 
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Hier zie je hoe je de plant uit zijn pot haalt zonder de wortels of het plantje te beschadigen :

ELK PLANTJE HEEFT ZIJN EIGEN KANTJE
Tomaten en andere planten uit de nachtschadefamilie* worden meestal eerst verspeend* naar een 
grotere pot alvorens ze buiten uit te planten. Ze worden verspeend* van zodra de kiemplant twee à vier 
echte bladeren heeft. We zetten de plantjes tot net onder de zaadlobben in de grond. Plant de tomaten 
buiten uit van zodra er geen vorst meer mogelijk is. Doe wat compost in het plantgat. Je kan eventueel 
ook de eerste twee echte bladeren verwijderen en de plant tot aan de snijwonden in de grond ste-
ken. De plant zal dan nieuwe wortels maken op deze plek. Ook een geknakte stengel kan bijvoorbeeld 
horizontaal in de grond worden gestoken. De plant gaat zichzelf recht zetten en wortels vormen op de 
ondergrondse stengel. 
Basilicum wordt niet eerst verspeend* maar volgt voor de rest wel het protocol van de tomaat.
Alle groenten uit de komkommerfamilie* kunnen niet tegen de vorst. Wacht tot de IJsheiligen* om ze 
buiten te planten.
Plant sla niet te diep in de grond. Indien de wortelhals* onder de grond zit, zal het plantje rotten. Je kan 
de grond verrijken met compost.
Ui en andere bolgewassen mogen tot halverwege in de grond worden gestoken. Verrijk de grond niet.
Wortelgewassen (wortel, pastinaak, radijs, raap,…) worden niet verplant.

VOORKOM SLAKKEN
Deze gulzige beestjes kunnen weleens tot frustratie leiden bij tuiniers. Toch hebben deze weekdieren hun 
functie in de natuur ! Ziehier enkele tips om een slakkenoorlog te voorkomen 

Giet bij het uitplanten het water in het plantgat, zo blijft de aarde aan het 
oppervlakte droog. 
Slakken hebben er een hekel aan en verplaatsen zich liever op 
vochtige oppervlakten. Dit werkt enkel bij droog weer natuurlijk.
Leg planken in jouw moestuin. Draai ze ‘s morgens om: de 
slakken verzamelen zich aan de onderkant. Haal de slakken er 
voorzichtig af en laat ze vrij in een naburig park. Je kan ze ook 
aan de  kippen geven… dat is de natuur!
Een afgesneden plastieken fles kan ook dienst doen als  
mini-serre en bescherming tegen slakken. Zorg wel voor  
verluchtingsgaten in het dopje! 
Eierschalen, koffiedik, biervallen, blauwe korreltjes,… werken slechts 
gedeeltelijk.
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EEN BEROEPSGEHEIM

Bij het uitplanten kan je er voor zorgen dat het plantoppervlak net iets lager ligt dan de rest van de tuin. 
Zo creëer je een goot waar het water zich snel verzameld rond de plantjes.
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