
 

Zaaihandleiding 
Suzanne-met-de-mooie-ogen 

 

Binnen zaaien: november - februari 

Buiten zaaien: eind april - begin juni 

Kiemen: 14 - 21 dagen 

Kiemtemperatuur: 18 - 22 °C 

Zaaidiepte: ½ cm 

Plantafstand: 20 - 30 cm 

Standplaats: zonnig en beschut 

Bloeiperiode: juni - oktober 

  

Suzanne-met-de-mooie-ogen kan als kamerplant worden gehouden. Dan kan ze het hele jaar door binnen in grote 

bloempotten (20 cmØ) worden gezaaid. Zorg wel tijdens de bloei en bij veel zon ervoor dat de plant voldoende water 

krijgt. Hoewel ze niet erg hoog wordt in potten, moet ze wel ondersteund worden met bijvoorbeeld een bamboestok.  

Wilt u de planten buiten zetten als tuinplant dan kan er vanaf november binnen worden gezaaid. Zaai in aparte potten 

gevuld met goed vochtig gemaakte zaaigrond. Zaai 1 - 2 zaden per pot en bedek de zaden met een zeer dun laagje 

zaaigrond. Dit is namelijk een lichtkiemer. Zorg voor voldoende warmte en licht en laat de zaden niet uitdrogen. Zorg 

dat de temperatuur zo gelijkmatig mogelijk blijft (20 - 22 °C) en laat vooral de temperatuur 's nachts niet dalen. 

Verpot de zaailingen, zodra zij groot genoeg zijn om te hanteren in aparte, grotere potten. Zet ze hierna iets koeler 

(15° C) weg. Hard de zaailingen in het begin van mei ongeveer 10 dagen af, door ze overdag buiten te zetten op een 

zonnige, beschutte plaats. Hierna kunnen de planten op hun definitieve plaats buiten worden gezet. Zorg voor een 

zeer zonnige plaats met beschutting tegen de wind en goed waterdoorlatende grond. Geef de planten ook een stevige 

ondersteuning. Bijv. een heg, hek of muur.  

Buiten zaaien kan vanaf eind april, als er geen kans meer is op nachtvorst. Zorg voor een goed bemeste, zeer zonnige 

en beschutte plaats met goed waterdoorlatende grond. De temperatuur moet minstens 10 °C zijn om de zaden te laten 

ontkiemen. Zaai de zaden ongeveer 15 cm van elkaar af en hark ze voorzichtig in de grond. Bedek de zaden met een 

zeer dun laagje zaaigrond. Houd de grond tijdens de kieming goed vochtig en onkruidvrij. Dun de zaailingen, zodra 

ze groot genoeg zijn om te hanteren uit op 20 - 30 cm. Geef deze klimplant een ondersteuning zoals bijv. een hek, 

muur of pergola. Geef voldoende water in de groei- en bloeiperiode. 


