
 

Zaaihandleiding 
Kardoen 

 
Binnen zaaien: eind maart - half mei 

Buiten zaaien: half mei - juni 

Zaaidiepte: 2 - 3 cm 

Kiemtijd: 1 - 2 weken 

Kiemtemperatuur: 15 - 20 °C 

Plantafstand:  1 meter 

Standplaats:  zonnig en beschut 

Oogstperiode: half september - eind oktober 

  

Binnen zaaien kan vanaf eind maart in individuele potten, zaai per pot 3 zaden in goede zaai-en stekgrond 2-3 cm 

diep. Bedek de zaden goed met een laag zaaigrond en houd de grond goed vochtig. Dit zijn namelijk donkerkiemers. 

Zet de potten op een warme plaats in bijv. een warme ruimte of propagator. Zodra de zaailingen, groot genoeg zijn 

om te hanteren moeten ze worden uitgedund naar 1 sterke zaailing per pot.  

Rond half mei, zodra er geen kans meer is op nachtvorst, kunnen de zaailingen op 1 meter afstand van elkaar op hun 

vaste plaats worden gezet. Zet de zaailingen op een warme, zonnige en beschutte plaats met een goede drainage, zorg 

voor goed diep losgemaakte grond en voor veel stikstof in de grond. Houd ze goed onkruidvrij en vochtig.  

Vanaf half mei, zodra er geen kans meer is op nachtvorst, kan er in de vollegrond worden gezaaid op een zonnige en 

beschutte plaats met een goede drainage, zorg voor goed diep losgemaakte grond en voor veel stikstof in de grond. 

Zaai de zaden ongeveer 2-3 cm diep en bedek ze goed met zaaigrond. Houd per plant ongeveer 1 meter ruimte aan. 

Zodra de zaailingen 15 cm groot zijn, moeten ze worden uitgedund tot ongeveer 1 meter ruimte.  

Oogst de kardoen vanaf half september. Ongeveer 2 - 3 weken voor de oogst moeten de planten worden opgebonden 

met een stuk zwart zeil om ze te bleken. Oogst de bloemknoppen, de vezelige bladsteel en de middennerven van het 

blad. Ze kunnen het beste worden geblancheerd. De smaak is licht zoetig en bitter. Hoe jonger er wordt geoogst, hoe 

zoeter ze smaken. Eet de kardoen zo vers mogelijk. 


