
 

Zaaihandleiding 
Venus vliegenvanger 

 

Voorweken: 2 - 3 dagen 

Binnen zaaien: september - maart 

Kiemen: 14 - 56 dagen 

Kiemtemperatuur: 24 - 32 °C 

Zaaidiepte: oppervlakkig 

Zaaimedium: veenmos vermengd met perliet of zand 

Verspenen/verpotten: ongeveer 2 - 3 weken na opkomst zaailingen 

Plantafstand: 10 - 15 cm 

Standplaats: warm en licht (kas) 

Bloeiperiode: 3e jaar na zaaien april - mei 

  

Week de zeer fijne en kleine zaden een aantal dagen voor het zaaien voor in gedemineraliseerd water op 

kamertemperatuur. Gebruik geen kraanwater. Om de kieming te helpen en te versnellen. Giet de zaden voorzichtig af 

in een zeef bedekt met keukenpapier. Zaai binnen of in een verwarmde kas en gebruik zaaitrays gevuld met een 

zaaimedium dat laag is in voedingstoffen, bijv. veenmos gemengd met zand of perliet. Gebruik nooit potgrond omdat 

dit voor rotting van de planten zorgt. Zaai de zaden boven op het zaaimedium en druk ze zeer voorzichtig aan. Zorg 

voor een constante temperatuur tussen de 24 - 32 °C, ook 's nachts. Dit is het beste te bereiken door de zaaitrays in 

een verwarmde propagator te zetten. Venus Vliegenvanger heeft een zeer warm en vochtig klimaat nodig voor het 

ontkiemen. Houd het zaaimedium tijdens de ontkieming zeer goed vochtig. Dit kan door zeer voorzichtig te sproeien 

met schoon regenwater of gedemineraliseerd water. Kraanwater zorgt voor rotting van de wortels. Laat het 

zaaimedium nooit uitdrogen. Vermijd tijdens de kieming direct zonlicht omdat dit voor te hoge temperaturen kan 

zorgen die schadelijk zijn voor de zaden en de jonge zaailingen.   

Geef minder water zodra de jonge zaailingen beginnen te groeien, maar laat het zaaimedium nooit uitdrogen. Houd de 

vochtigheidsgraad hoog en zorg voor indirect en fel licht. Bedek de propagator met het deksel. Verwijder het deksel 

zodra alle zaailingen zijn opgekomen. Dit kan even duren, dus wees geduldig.  Verpot de zaailingen in aparte potten 

2 - 3 weken nadat zij zijn opgekomen. gebruik hierbij weer veenmos gemengd met zand of perliet.  Maak een 

plantgat in het veenmos in de nieuwe pot  en plant de jonge zaailingen met behulp van bijv. een vochtige 

tandenstoker in het gat, maak het gat voorzichtig dicht rondom het plantje. Nu kan het veenmos iets minder vochtig 



worden gehouden. Laat het veenmos nooit uitdrogen. Houd de zaailingen warm en geef voldoende (direct) zonlicht. 

In het 1e jaar na zaaien groeien de zaailingen erg langzaam. De val blijft erg klein, maar al in gebruik en nu worden 

zeer kleine insecten als bijv. varenrouwmuggen opgegeten.   

Een volwassen plant zal van november - maart in winterrust gaan. Dan worden vrijwel alle bladeren zwart en sterven 

ze af er blijft alleen een rizoom (een soort wortelknol) over onder de grond. Verwijder voorzichtig alle dode bladeren 

om schimmelen te voorkomen. De Venus Vliegenvanger heeft een winterrust nodig, dit kan worden gestimuleerd 

door de temperatuur onder 12 °C te houden. Zorg dat de grond (veenmos gemengd met zand of perliet) licht vochtig 

is. Afhankelijk van de hoeveelheid licht komt dit neer op 1 keer in de 1 á 2 weken water geven. Haal de plant uit de 

grond en bewaar hem in een plastic zakje in de koelkast totdat het lente is, als je geen mogelijk hebt om de plant koel 

genoeg te zetten voor een overwinter periode. De cyclus van zaad tot volwassen plant kan 2 - 4 jaar duren.  


