
 

Zaaihandleiding 

Bosaardbei 

Binnen zaaien: eind februari - eind maart 

Kiemen: 15-20 dagen 

Kiemtemperatuur: 18-20 °C 

Zaaidiepte: ½ cm 

Plantafstand:  25 cm 

Standplaats:  zonnig/goede afwatering 

Oogstperiode:  juli - september  

Volgens sommige bronnen ontkiemt aardbeienzaad het beste nadat het is gestratificeerd. Plaats 

hiervoor het dichte pakje zaad 2-4 weken in de koelkast. Laat de zaden een aantal dagen rustig op 

kamertemperatuur komen voordat u gaat zaaien.   

Eind februari  kan begonnen worden met binnenshuis of onder glas zaaien in trays gevuld met 

vochtige, luchtige zaaigrond. De zaadjes moeten met een zeer dun laagje zaaigrond worden afgedekt 

omdat ze licht nodig hebben om te kiemen. Houd de zaaigrond licht vochtig en plaats de zaaitrays op 

een plek met halfschaduw. Dun de zaailingen uit zodra zij hun tweede reeks blaadjes hebben 

gekregen, op 7 - 10 cm voor elk plantje. Ook kunt u de zaailingen nu in aparte potjes zetten. Dit is 

handig omdat de planten dan gemakkelijk in de vollegrond kunnen worden gezet. Hard de zaailingen 

begin mei in ongeveer 10 dagen af door ze overdag op een zonnige plek buiten te zetten en 's nachts 

binnen te zetten. Hierna kunnen ze, zodra er geen kans meer is op nachtvorst en de zaailingen groot 

genoeg zijn om te hanteren, buiten op een zonnige plek met goede afwatering worden gezet. 

Regelmatig extra bemesten en water geven is nodig voor een goede groei van de aardbeien.  

Plant geen aardbeien op grond waar de laatste 3 jaar aardappelen, tomaten, pepers, aubergine of 

aardbeien hebben gestaan. Zodra er vruchten aan de plant komen, deze ondersteunen met bijv. stro 

zodat de vruchten niet gaan rotten. Altijd water geven rondom de plant en niet op de plant. Dek de 

planten af met speciale netten, zodra er vruchten beginnen te groeien, om te voorkomen dat uw 

aardbeien door vogels en slakken worden opgegeten.  


