
 

Zaaihandleiding 
Kervel 

 

Buiten zaaien: half februari - eind juli en vanaf half september 

Kiemen: 14 - 21 dagen 

Kiemtemperatuur: 5 - 18°C 

Zaaidiepte: ½ cm 

Plantafstand: 15 - 20 cm 

Standplaats: half schaduw tot zonnig 

Dagen tot oogst: 50 - 60 

  

Kervel heeft een lange penwortel die ervoor zorgt dat de zaailingen niet verplant kunnen worden. Het is wel mogelijk om kleine 

hoeveelheden kervel in een grote bloempot te kweken. Grotere hoeveelheden kervel worden uitsluitend in de vollegrond gezaaid. 

Deze redelijk winterharde plant kan goed tegen kou, maar hij schiet snel in het zaad wanneer de dagen langer worden in het late 

voorjaar en de zomer. Dit kan voorkomen worden door te zaaien op een vochtige plaats met schaduw.  

Zaai buiten vanaf half februari tot eind maart onder glas. Vanaf april tot eind juli kan er buiten op een vochtige plaats met veel 

schaduw en goed waterdoorlatende grond worden gezaaid. Vanaf midden september kan er weer buiten onder glas worden gezaaid. 

Zaai de zaden maximaal ½ cm diep en druk ze voorzichtig aan. Bedek de zaden eventueel met een zeer dun laagje grond. Kervel is 

namelijk een lichtkiemer. Zaai de zaden op een afstand van 15 - 20 cm van elkaar. Het ontkiemen kan vooral tijdens een droge warme 

periode vrij lang duren. Maar gemiddeld duurt het 14 - 21 dagen voor dat het zaad kiemt, afhankelijk van de buitentemperatuur en de 

bodemtemperatuur. Houd goed vochtig en onkruidvrij.  

Dun de zaailingen, zodra zij groot genoeg zijn om te hanteren, uit op 15 - 20 cm. Geef steeds voldoende water om te voorkomen dat 

de planten voortijdig in het zaad schieten. Oogst het blad met de stelen ongeveer 6 tot 8 weken na het zaaien door het op 5 cm boven 

de grond af te snijden met een scherp en schoon mes. Op deze manier groeit de plant nog wat door er kan er later nog een keer van 

dezelfde plant worden geoogst. Oogst zo vaak als mogelijk is, omdat dit ook een manier is om vroegtijdig doorschieten van de plant te 

voorkomen. Zaai voor een doorlopende oogst elke 3 tot 4 weken een kleine hoeveelheid Kervel. Bij de wisselteelt wordt Kervel bij de 

Schermbloemigen gezet. Dit betekent dat Kervel dus niet voor, na en tegelijk met andere Schermbloemigen op dezelfde plek moet 

worden gekweekt. Kervel kan max. 2 dagen in de koelkast bewaard worden. Drogen van het blad zorgt voor smaakverlies.  

Kervel kan ook in grote bloempotten binnenshuis gekweekt worden. Gebruik hiervoor voedzame potgrond. Leg voor een goede 
afwatering  potscherven onder in de pot en vermeng eventueel de potgrond met wat grit, Perliet of Vermiculiet. Zaai vanaf januari tot 

eind maart of vanaf oktober. Zaai een kleine hoeveelheid zaden ongeveer ½ cm diep. Bedek de zaden met een dun laagje potgrond. 

Houd de kiemtemperatuur zo gelijkmatig mogelijk en laat vooral de temperatuur 's nachts niet dalen. Houd de grond goed vochtig 

tijdens de kieming. Zet de planten na de kieming op een zonnige plaats en houd de grond steeds goed vochtig, maar niet te nat om 

problemen met schimmels te voorkomen. Oogst het blad regelmatig om doorschieten te voorkomen. Geef de planten in de potten na 8 

weken wat vloeibare mest. Hiervoor kan Herb focus worden gebruikt. 


