
 

Zaaihandleiding 
Bloemkool 

 

Binnen zaaien: begin maart - juni 

Buiten zaaien: begin april - oktober 

Kiemen: 5-8 dagen 

Kiemtemperatuur:  15-21 °C 

Zaaidiepte: ½ cm 

Plantafstand: 45 cm 

Standplaats: zonnig/goede afwatering 

Dagen tot oogst: 80 

  

Begin maart kan begonnen worden met binnenshuis of onder glas zaaien in luchtige zaaigrond. De zaadjes moeten 

met een dun laagje zaaigrond worden afgedekt omdat ze licht nodig hebben om te kiemen. De grond licht vochtig 

houden. 2-3 weken voor de laatste nachtvorst kunnen de jonge zaailingen in de volle grond worden gezet. De jonge 

zaailingen buiten zetten voordat ze 5 weken oud zijn. Dit omdat oudere zaailingen niet voldoende groeikracht 

hebben. De planten rondom 45 cm ruimte geven, zodat de kolen voldoende ruimte hebben om te groeien. Bloemkool 

moet extra bemest worden. Ook moet er voldoende water worden gegeven, vooral bij droogte. Geef 1 keer in de week 

extra veel water om de plant heen, niet op de plant. Om te voorkomen dat de koolvlieg zijn eitjes legt aan de voet van 

de plant, kan er een koolkraag worden gemaakt. De jonge larven van deze vlieg eten namelijk de wortels van de 

planten op. Ook slakken kunnen schade aanrichten.  

Als u in december - januari wilt oogsten, moet u de jonge zaailingen eind juni tot eind juli in de volle grond zetten.  

Begin april kan er in de volle grond worden gezaaid.  Zaai in rijen die 60 cm van elkaar verwijderd zijn.  De zaadjes 

moeten met een dun laagje zaaigrond worden afgedekt omdat ze licht nodig hebben om te kiemen. De grond licht 

vochtig houden. Na 3-4 weken de jonge zaailingen uitdunnen tot 1 plantje per plaats. Bloemkool moet extra bemest 

worden. Ook moet er voldoende water worden gegeven, vooral bij droogte. Geef 1 keer in de week extra veel water 

om de plant heen, niet op de plant. Om te voorkomen dat de koolvlieg zijn eitjes legt aan de voet van de plant, kan er 

een koolkraag worden gemaakt. De jonge larven van deze vlieg eten namelijk de wortels van de planten op. Ook 

slakken kunnen schade aanrichten. 


