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Eén- en tweejarigen kweken

Kwekersgeheimen deel 4

Veel inheemse éénjarigen zijn akkeronkruiden, 
pioniers die snel groeien en bloeien. Ze verlangen 
voedselrijke grond en een open, zonnige groeiplek. 
Ze worden vaak gebruikt in akkertjes, als pioniers 
bij in te zaaien bloemrijke bermen of in éénjarige 
bloemenweiden. Ook de meeste tweejarigen vragen 
voedselrijke grond en lichte, zonnige, soms zelfs 
warme (de distels) groeiplekken. Ze doen het goed 
als kleurrijke, opvallende solitair of in kleine, 
losse groepen. Over het opkweken van 
beide groepen planten voor, zaadoogst, 
gaat deze afl evering. 

Tekst: Hein Koningen & Wil Melgers, Foto’s: Machteld Klees
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Eén- en tweejarigen kweken 

Uit praktische overwegingen is 
het goed om onderscheid te maken 
tussen verschillende groepen één- 
en tweejarigen. De grotere en grove-
re soorten kunnen we in de volle 
grond zaaien, liefst op regels. De 
fi jne, laag blijvende soorten zaaien 
we in losse bakken, schalen of op 
kleinschalige kweekbedjes.
Bij éénjarigen (annuellen) onder-
scheiden we winter- en zomeran-
nuellen. De eerste kiemen in het 
najaar, overwinteren als jonge plant 
en groeien in het vroege voorjaar 
door. Zomerannuellen kiemen en 
ontwikkelen zich vanaf het vroege 
voorjaar. Beide groepen eenjari-
gen hebben hun hele levenscyclus 
binnen twaalf maanden, maar het 
moment van zaaien en ontkiemen is 
verschillend.
Tweejarigen vormen het eerste jaar 
een bladrozet, overwinteren en 
bloeien de volgende zomer. Mees-
tal sterven ze in de herfst af maar 
sommige soorten blijven enkele 
jaren leven. Hun cyclus duurt dus 
langer dan bij winterannuellen.

Eén- en tweejarigheid, voorjaars- 
of najaarszaai
Bij het kweken gaan we als regel 
uit van de één- of tweejarigheid 
van de planten, inclusief zomer- en 
winterannuellen. Evenwel, planten 
houden zich lang niet altijd aan 
de door ons bedachte indeling. Ze 
gedragen zich nogal eens wisselend, 
soms zelfs wispelturig. Zo kunnen 
winterannuellen en tweejarigen, 
behalve in de herfst, ook wel in het 

vroege voorjaar kiemen. Andere 
kiemen nu eens in het najaar, dan 
weer in het voorjaar of in beide, 
afh ankelijk van de omstandigheden. 
Bij deze soorten duurt de kiemrust 
gewoonlijk kort. De zaden hebben 
weinig of geen kiemremmers, zij 
moeten immers snel kunnen reage-
ren op voor hen gunstige omstan-
digheden. Het wisselend kiemen 
is tevens een vorm van risicosprei-
ding: door niet alles op één kaart 
zetten heb je meer overlevingskan-
sen. Hiervan kunnen we bij het 
kweken ook gebruik maken. Het is 
veelal een kwestie van ervaring om 
te weten welke soorten ongeveer wat 
zullen doen. Echter, heb je nog geen 
ervaring, ga dan uit van ‘het boekje’.
Najaarszaai geeft , zeker bij de tegen-
woordige winters, grotere plan-
ten die meer vertakt zijn en meer 
bloemknoppen dragen en uitbun-
diger bloeien, dan voorjaarszaai. 
Mooie voorbeelden hiervan zijn 
Gewone klaproos, kamille-soorten, 
Driekleurig viooltje, Korenbloem, 
Graslathyrus.  

Bladrozet van 
Vingerhoedskruid 

Telen op regels is handig voor onderhoud 
en zaadoogst

Kwekersgeheimen deel 4
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Bastaardering
Wanneer nauw verwante soor-
ten dicht bij elkaar groeien kan 
het gevolg zijn dat zij met elkaar 
kruisen, bastaarderen. In het wild 
zijn de diverse soorten, vanwege 
natuurlijke barrières, meestal van 
elkaar gescheiden. In een tuinsitu-
atie komen ze makkelijker binnen 
elkaars bereik. Hierdoor ontstaan 
bastaardzwermen en kunnen de 
oorspronkelijke soorten verloren 
gaan. Om dit te voorkomen kweken 
we zulke soorten ver uiteen, liefst 
op verschillende locaties.
Bij de éénjarigen hebben klaproos- 
en viooltjessoorten en bij de tweeja-
rigen toortsen, teunisbloemen, Gele 
en Paarse morgenster sterke neiging 
tot bastaarderen. Om dezelfde reden 
houden we kamille-soorten van 
elkaar gescheiden, van hen is het 
minder bekend maar we moeten de 
kat niet op het spek binden…
Vingerhoedskruid heeft nogal 
eens last van tuinvormen met 
lichtgekleurde tot witte bloemen 
(hommels!). Met als gevolg dat er 
steeds meer nakomelingen komen 

met telkens lichter gekleurde bloe-
men. Streng selecteren is hier het 
motto – zo gauw de bloemkleur 
afwijkt van de wilde vorm deze 
planten verwijderen.

Zaaien
Alle neutrale (pH 5,5 – 6,5) voed-
selrijke, humeuze, vochtige gron-
den zijn voor het kweken geschikt. 
Bij het ontbreken van natuurlijke 
concurrentie zijn vrijwel alle soor-
ten bodemvaag en groeien op vrij-
wel alle gronden. Sommige soorten 
hebben voorkeur voor wat kalkrijke 
grond. Een lichte, zonnige kweek-
plek verdient de voorkeur. Enkele 
soorten prefereren een wat bescha-
duwde plek, zoals Zwartmoeskervel 
en Vingerhoedskruid. Is er geen 
schaduw beschikbaar dan geldt: hoe 
vochtiger, hoe meer zon verdragen 
wordt, dus hoe geschikter.
In grote lijnen zaaien we zomeran-
nuellen in het voorjaar (maart-mei) 
en tweejarigen en winterannue-
len in de tweede helft van het jaar 
(september-oktober).
We zaaien in de vollegrond op voor-

af zorgvuldig zaaiklaar gemaak-
te plekken (spitten, egaliseren, 
onkruidvrij). Zaai bij voorkeur op 
regels, met tussen de regels voldoen-
de werkruimte, dat is handig voor 
het onderhoud. Om licht- en water/
voedselconcurrentie te verminderen 
kunnen soorten van ongeveer gelij-
ke hoogte het best bij elkaar staan.
Ondiep (‘zo diep als het zaad dik 
is’) zaaien in een vooraf getrokken 
voortje. Fijn zaad voor het zaaien 
mengen met wat vochtig zand om 
een goede verdeling te krijgen. Na 
het zaaien wordt de voor ondiep (!) 
dichtgeharkt en licht aangedrukt. 
Kleine hoeveelheden kunnen ook 
goed op een kweekbedje gezaaid 
worden. Het gaat op dezelfde 
manier, alleen is hier geen sprake 
van een zaaivoor maar harken we 
het zaad, na uitstrooien, licht in. 
Soms is het nodig om het gezaaide 
te beschermen tegen vogels, dat kan 
met aardbeinetten of door het span-
nen van zwartgekleurd ijzergaren.

Opkweken
• Eénjarigen
Een makkelijk te kweken groep 
planten zijn de akkeronkruiden, 
alle éénjarig en snel groeiend. In het 
voorjaar zaaien: klaproos- en kamil-
le-soorten, Bolderik, Gele ganzen-
bloem, Gaffelsilene, Korenbloem, 
Koekruid, Franse boekweit,  Bleek-
gele hennepnetel. Wilde nigelle en 
Wilde ridderspoor houden daarbij 
van wat kalk in de grond. Enkele 
soorten blijven zeer laag: Eironde 
en Spiesleeuwenbek, Korensla, Tros-
gamander, Schijnspurrie, Kleine 
steentijm, Akkerzenegroen (vraagt 
een zonnige, warme, droge plek). 
We zaaien ze op korte regeltjes of 
kleine bedjes die goed onder contro-
le zijn te houden.

Ook in de natuur kom je wel witte Vingerhoedskruiden tegen
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Hoewel veel akkeronkruiden zome-
rannuellen zijn, komen er ook 
winterannuellen voor. Deze groei-
den van oudsher in akkers met 
winterrogge. Zij worden in de herfst 
gezaaid zoals Dauwnetel en de lager 
blijvende soorten Akkerboterbloem, 
Naakte lathyrus, Groot spiegelklok-
je en Ruw parelzaad. Ook de zeer 
lage Handjes-, Vroege en Gladde 
ereprijs, Eenjarige hardbloem en 
Naaldenkervel worden in het najaar 
gezaaid. 
De grassen onder de akkeronkrui-
den kunnen op regels in een apart 
grassenhoekje gezaaid worden, ook 
voor deze groep is najaarszaai het 
beste: Slofhak, Dolik en Vlasdolik, 
Dreps, Duist, Grote windhalm.

Zowel in herfst als voorjaar kunnen 
Rood guichelheil, Franse sile-
ne, Nachtkoekoeksbloem, Smal 
of Akkerstreepzaad, Akkeran-
doorn, Akkerkromhals, Kleine en 
Akkerleeuwenbek, Hazepootje, 
Geoorde veldsla, Akker- en Drie-
kleurig viooltje en Blauw walstro 
gezaaid worden.
Kimmende soorten als Bonte wikke, 
Ringelwikke, Naakte lathyrus en 
Gewone duivenkervel worden na 
het opkomen met wat rijshout 
gesteund, al naar gelang nodig.
Als we akkeronkruiden samen met 
historische akkergewassen willen 
laten groeien kunnen soorten als 
Eenkoorn, Tweekoorn, Evene, 
Boekweit, Poolse tarwe, Spelt, 

Blauwmaanzaad en Rogge gekweekt 
worden. Ook hier voldoende 
werkruimte tussen de regels houden 
en tijdig opbinden om legeren (plat-
slaan) te voorkomen. Let op: vogels 
zijn gek op hun zaden!

Tenslotte enkele fijne en lagere soor-
ten die geen akkeronkruiden zijn: 
Deens en Echt lepelblad (vochtige 
en voedselrijke zaaiplek), Omge-
bogen vetkruid, Robertskruid 
(vochtige, licht beschaduwde plek), 
Kegelsilene en Fijne ooievaarsbek 
(zonnig en droog). Deens lepelblad 
en Omgebogen vetkruid bij voor-
keur op een voedselrijk bedje van 
zandige grond.

• Tweejarigen
Ook bij de tweejarigen maken we 
om praktische redenen onder-
scheid tussen hoge en lage, fijne en 
grove soorten. Ze zijn makkelijk te 
kweken, verlangen een vruchtba-
re, neutrale grond en meestal een 
warme, zonnige groeiplaats. Zaaien 
in september-oktober.

Hogere soorten: Wede, Teunis-
bloem, Wegdistel, Wollige en 
Knikkende distel, toortssoorten, 
Gevlekte scheerling, Wilde cichorei, 

Zaden van Wede Zaden van Ruige anjer

Per bloem maakt 
Akkerboterbloem 
maar vijf, merk-
waardig gevormde, 
zaden

Oase herfst 17 def.indd   25 20-08-17   21:11



26                                      Oase herfst 2017

Gele en Paarse morgenster, Maria-
distel, Gewone en Grote engelwor-
tel, Donzige en Grote klis, Donder-
kruid, Pastinaak, Zwartmoeskervel, 
Wilde peen, Vingerhoedskruid.
Zeeaster en Gewone engelwortel 
vragen een zeer vochtige tot natte, 
zonnige plek. Moerasandijvie kan 
het best op een verlaagde, zeer natte 
en liefst wat modderige strook langs 
de slootkant, in de zon een zaaiplek 
krijgen.

Lagere soorten: Slangenkruid, 
Jacobs- en Waterkruiskruid, Zegen-
kruid, Bermooievaarsbek, IJzer-
hard, Doornappel, Grijskruid, 
Hondspeterselie, Driedistel.
Gele hoornpapaver vraagt een 
voedselrijke, grof zandige zaaiplek 
op een warme, zonnige plek. Haar 
rozetten rotten op vochtige grond in 
de winter gemakkelijk weg.

Tenslotte enkele fijnere, laagblij-
vende soorten voor een zonnige 
plek: Ruige anjer, Slanke mantelan-
jer, Zandblauwtje, Berghertshooi, 
Rapunzelklokje, Weideklokje. 

Onderhoud
Het onderhoud van het gezaaide 
bestaat uit het onkruidvrij houden 
door schoffelen, tussen de regels, of 
wieden met de hand, op de regel. 

Zonodig met de hand dunnen (op 
afstand zetten) van te dicht opeen-
staande zaailingen, anders verpie-
teren de planten door gebrek aan 
groeiruimte. Dit is een zorgvuldig 
werkje want de achterblijvende 
planten mogen niet losgetrokken 
worden. Hoger wordende soorten 
willen nog al eens platslaan, voor-
al bij regen. Om dat te voorkomen 
binden we ze tijdig op, tussen twee 
lijnen aan stokken die op de regel 
gestoken worden. Soms zijn meer 
lijnen boven elkaar nodig.

Zaad winnen
De wijze van zaad winnen verschilt 
per soort. Meestal komt het neer op 
het plukken van de afzonderlijke, 
rijpe zaadkoppen en deze in kist-
jes drogen in de zon of binnen. Het 
plukken gebeurt telkens als er weer 
rijpe zaadkoppen gevormd zijn, 
opletten dus. Voorbeelden: Gele 
ganzenbloem, Wilde ridderspoor, 
Wegdistel, Doornappel, Gele hoorn-
papaver, Zandblauwtje, Wilde nigel-
le, Dauwnetel, Korenbloem. 
Bij sommige soorten plukken we 
eerst de afzonderlijke zaaddozen, 
later oogsten we de rest door alles 
af te knippen met korte stelen of 
de gehele plant uit te trekken en te 
drogen. 
Bij soorten waarvan de zaden lang 

aan de plant blijven zitten kan vaak 
alles tegelijk geoogst worden. Voor-
beelden: Wede, Wilde peen, Vinger-
hoedskruid, toortsen, Bolderik, 
Franse silene.
In z’n geheel uitgetrokken planten 
kunnen ondersteboven opgehangen 
worden om verder te drogen, onder 
een afdak of in de schuur. De zaden 
rijpen dan na op de sappen van de 
plant. Op de grond zeilen of kran-
ten om vallende zaden op te vangen. 
Deze wijze van oogsten scheelt veel 
werk en is minder aan tijd gebon-
den. Voorbeelden:  kamille-soorten, 
Bolderik, Koekruid.
Vogels eten nogal eens van de onrij-
pe vruchten van morgensterren. 
Vogels zijn scherpe waarnemers 
en geven de voorkeur aan onrijpe 
zaden daar deze meer vitaminen 
bevatten dan rijpe. Bij teveel vogel-
vraat kunnen de onrijpe zaad-
koppen met een flink stuk stengel 
afgeknipt worden, om deze staand, 
binnen te laten rijpen. De zaden met 
parachuutjes komen dan vanzelf te 
voorschijn.
De grote, zwarte zaden van Zwart-
moeskervel blijven zeer lang aan 
de plant zodat we geen haast 
hoeven maken. Ze kunnen later 
alsnog schoon van de plant geoogst 
worden.

Ventileren
Bij het drogen is goede ventilatie 
van belang, bij vochtig weer kunnen 
de planten snel gaan schimmelen. 
Na het oogsten en drogen volgt 
verdere verwerking als schonen 
en opbergen in afsluitbare glazen 
of kunststof potten of emmers 
als bescherming tegen insecten, 
muizen en uitdroging, voorzien van 
etiket met naam en oogstjaar.

De grote zaden van 
Zwartmoeskervel 
kunnen makkelijk 
met de hand geoogst 
worden
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