Zaaihandleiding
Wortelen
Buiten zaaien onder glas: februari - maart
Buiten zaaien: april - eind juli
Kiemen: 6 -14 dagen
Kiemtemperatuur: 13 - 20°C
Zaaidiepte: ½ tot 1 cm
Afstand tussen de rijen: 20 - 25 cm
Plantafstand: 5 - 10 cm
Uitdunnen plantjes: 2 - 3 weken na ontkiemen
Standplaats: zonnig
Dagen tot oogst: 100 - 120

Zaai vanaf februari buiten onder glas, dit omdat wortels beter niet verplant kunnen worden na het zaaien. Verplanten
van wortelzaailingen zorgt voor wortels met vertakkingen. Zaai dun en bedek de zaden met een laagje zaaigrond. Dek
de grond af met vliesdoek en hierover doorzichtige afdekfolie (flodderfolie) met gaatjes erin. Houd goed vochtig en
lucht elke dag het zaaisel door het doek ongeveer 15 minuten per dag te verwijderen. Verwijder vliesdoek en folie
zodra de zaailingen opgekomen zijn. Dun de zaailingen uit op 5 cm voor dunne wortelsoorten en 10 cm voor dikkere
(winterwortel) soorten.
Vanaf april kunnen de zaadjes in de vollegrond worden gezaaid. De zaaigrond moet voldoende los zijn gemaakt en
een goede afwatering hebben. Tot een diepte van ongeveer 25 - 30 cm zodat de wortelen lang en recht kunnen
groeien. Niet extra mesten omdat dit harige, slechte en gespleten wortelen kan opleveren. Ook is het belangrijk om de
plek waar gezaaid is goed te markeren omdat wortelzaad heel klein en vaak donker is en zodra het gezaaid is niet
meer opvalt op de grond.
2 tot 3 weken na het onkiemen van de zaadjes moeten de plantjes uitgedund worden zodat ertussen de planten
ongeveer 5 - 10 cm ruimte ontstaat. Ook regelmatig water geven en onkruid wieden is noodzakelijk voor een goede
groei van de wortelen. Oogst de wortelen door ze met een riek omhoog te halen. Tussentijds oogsten kan wortelvlieg
aantrekken. Wortelen kunnen een paar dagen worden bewaard in de koelkast. Kan goed worden ingevroren.

