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zaaihandleiding: 

Het beste kunt je peperzaden zaaien in de lente of eerder , de zaden en later planten kunnen er lang over 
doen om te ontkiemen en te groeien. 
 
Zaai de peperzaden in vochtige potgrond, ongeveer één centimeter uit elkaar, en bedek ze met een klein 
laagje aarde (maximaal 0,5 cm) het liefst nog minder. Je kunt kan en klare potjes gebruiken die kun je 
doorzetten in de opvolgpot. 
 
Ikzelf geef water met een spuitje , het kan ook met een plantenspuit , als je maar niet TEveel water geeft. 
 
Peperzaden ontkiemen het beste tussen een temperatuur van 24 -30 graden Celsius.  
Wanneer de temperatuur te laag is, zullen ze niet ontkiemen.  
 
Zet de kweekbakken bij voorkeur op de verwarming! 
 
De zaaibakken die u in tuincentra kunt kopen hebben vaak een overkapping. Hierdoor creëert u een 
broeierige omgeving waar de zaailingen van houden.  
 
U kunt ook gewone potjes gebruiken en deze afdekken met plastic. Prik er een paar gaatjes in voor 
zuurstof.  
 
Rond de 3 weken beginnen ze hun kopje boven het zand uit te steken , soms korter , soms langer het enige 
wat ze nu willen is warmte en zon! Bij voorkeur op de verwarming op de zonkant zetten.. 
 
En de groei begint vanzelf!! 
 
Wanneer ze een tweede set bladeren hebben gevormd, kunt u ze gaan verpotten. Haal de plantjes en hun 
kluit voorzichtig uit de grond zonder de wortels te beschadigen en zet deze in een grotere pot met aarde. 
De plant heeft nu de ruimte om verder te groeien , als de plant worteltjes aan de onderkant van het potje 
heeft die uitgroeien is het tijd voor een groter bakje! 
 
Als het weer het toelaat – rond mei – kun je de planten laten afharden in de zon , telkens weer iets langer , 
anders verbranden de blaadjes .. 
 
Nu is het wachten op de eerste bloempjes , dat worden je latere pepers… 
 
Veel Pittige dagen gewenst !!! 
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