
Eén–en meerjarige planten en groenten

Hartelijk dank voor uw bestelling! 
Miljoenen Easyplant® jonge planten zijn inmiddels met groot succes door hobbytuinders 
opgekweekt. Om de verdere opkweek van de planten optimaal te laten verlopen en om u 
daaraan veel plezier te laten beleven is het van belang de cultuurtips goed te lezen.

Wij wensen u veel plezier met uw planten!

Het team van Easyplant

Direct vanuit de kwekerij 
in de verpakking – 
Easyplant gaat 
voor fris en groen
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Verzorgingstip voor vaste planten en groenten De niet genoemde soorten vereisen geen speciale aandacht.

Bestelnummer: 6311  
Violen
Jonge planten beslist niet te nat opkweken. Planten  
houden van vruchtbare, humusrijke en goed vocht door-
latende grond. Uitgebloeide bloemen verwijderen ver-
lengt de bloeitijd. Vaste plant violen bloeien al volop in het  
eerste jaar.

Bestelnummer: 6373, 6374, 6375, 6377, 
6378, 6382, 6388, 6401, 6402, 6406, 6417, 
6428, 6429, 6440, 6451, 6453, 6477 
Geënte tomaten
Zeer snel groeiende planten die beslist langs een draad of hekwerk geleid mo-
eten worden. De planten zijn aanmerkelijk meer resistent tegen bodemschim-
mels dan niet geënte tomaten. Om dit voordeel te behouden mogen de planten 
beslist niet te diep gepoot worden, de entplaats moet ruim boven de grond bli-
jven, daar de planten anders vanuit het bovenste gedeelte gaan wortelen met als  
gevolg dat alle voordelen van het enten verloren gaan. Planten moeten wor-
den gediefd en hebben geregeld mest en water nodig. Verlangen een zonnige 
standplaats. De entclip valt er na verloop van tijd vanzelf af.

Bestelnummer: 6220, 6411, 6436, 6454
Paprika en Peper 
Houden van een zonnige en warme standplaats. Plant 
de geënte planten niet te diep, de entplaats moet boven 
de grond blijven (zie bij tomaten). Geregeld bijmesten en 
niet laten uitdrogen. De entclip valt er na verloop van tijd 
vanzelf af.

Bestelnummer: 6379 
Klimaardbeien
In de winter bedekken en goed tegen de vorst beschermen. 
Trekt zich vanaf oktober in het hart terug en loopt vanaf april 
weer uit. De vruchten verschijnen, zoals bij elke aardbei, in het 
2e standjaar. Als de ranken ontstaan, is het raadzaam 50% van 
de nieuwe ranken aan een cilinder van kippengaas op te bin-
den en de rest voor de vermeerdering naar de bodem te leiden. 

Bestelnummer: 6316 
Rozemarijn
Verlangt een losse goede vochtdoorlatende grond. De beste 
resultaten worden behaald indien de planten worden uitgepoot 
in potten met bemeste potgrond. Planten eventueel toppen 
voor een beter vertakte plantbouw. De Rozemarijn is in verge-
lijking met andere planten een wat tragere groeier en bloeier.

Bestelnummer: 6348 
Lavendel
Opkweektemperatuur minimaal 16° C. Niet te nat okwe-
ken. Na ongeveer 3 weken toppen voor een betere plant-
bouw. In het volgende voorjaar terugknippen tot iets bo-
ven het verhoute gedeelte.

Bestelnummer: 6002, 6148, 6332  
Dianthus
Houdt van een goed vocht doorlatende grond en niet van 
natte voeten. Na de eerste weken de planten toppen voor 
een bossiger resultaat. De planten in de winter bij strenge 
vorst afdekken.

Bestelnummer: 6300, 6362 
Winterharde Sedum-mix, Goldtaler
Sedum gedijt het beste op losse, niet te vochtige grond. 
Na 2 tot 3 weken toppen voor een bossiger eindresultaat.

Bestelnummer: 6215, 6439 
Aardbeien
Eenvoudig in de opkweek. Kunnen zowel in de volle  
grond als in een pot worden opgekweekt. Wilt u een  
klimmende aardbei, dan de ranken leiden. Ook geschikt 
voor verwerking in een hanging basket. Planten in okto-
ber terugknippen. Gedurende de winter de pot/hanging  
basket naar binnen halen.

Bestelnummer: 6363 
Ridderspoor
Zeer groeikrachtig. Het doorbloeien kan aanmerkelijk 
worden gestimuleerd door de uitgebloeide bloemaren  
te verwijderen. Planten eventueel iets ondersteunen. Ver-
langt een goede vochtdoorlatende grond.

Bestelnummer: 6214, 6222, 6370, 6384, 6385, 
6389, 6426 
Komkommer  
Zeer snel groeiende planten die beslist geleid moeten 
worden aan een draad of hekwerk. Planten verlangen ge-
regeld mest en mogen beslist niet uitdrogen. De geënte 
komkommers niet te diep uitpoten, zorg dat de entclip 
boven de grond blijft (zie bij tomaten).

Bestelnummer: 6365 
Penstemon „Polaris Red“
Jonge planten aan de droge kant opkweken, verder een-
voudig in de opkweek. Planten kunnen redelijk goed over-
winteren indien ze licht worden ingepakt of op een koele 
plek worden gezet. Uitgebloeide bloemen geregeld ver- 
wijderen zodat ze langer door kunnen bloeien.

Bestelnummer: 6387, 6412 
Hangtomaat Tumbler
Kan goed in hanging baskets of potten worden gekweekt. 
Hoeft niet te worden gediefd. Geregeld bijmesten en niet 
laten uitdrogen.

Bestelnummer: 6367 
Stokroos mix
Houdt van een zonnige standplaats en goed doorlatende, 
bemeste tuinaarde. Plant is tweejarig, echter hij zaait elk 
jaar flink uit op dezelfde plaats, zodat het lijkt alsof hij een 
vaste plant is. Bij strenge winter plant afdekken.

Bestelnummer: 6223, 6400, 6404, 6410, 6438, 
6446 
Courgette, meloen, pompoen
Opkweek tussen 10 en 15°C. Toppen zodra de planten 
een hoogte hebben van 10 tot 15 cm, dit levert een betere 
vertakking en een compactere bouw op.

Bestelnummer: 6368      
Physalis
In mei uitplanten in vruchtbare grond en op een zonnige 
en beschutte standplaats. Goed vochtig houden en regel- 
matig bijmesten. Plant wordt ca. 1 meter hoog, evt. aan 
een stok leiden. Oogst vanaf augustus. De oranje ge-
kleurde vruchten zitten in een groen velletje wat eerst geel 
wordt en daarna verdroogt, daarna is het vruchtje rijp.

Bestelnummer: 6322      
Bodembedekker Tijm
Hij houdt van een doorlaatbare, voedselarme bodem en 
een steeds zonnige standplaats. De verse of gedroogde 
blaadjes kunnen ook bij het koken worden gebruikt.

Exclusief van Easyplant
Nederlands grootste verzender van jonge planten
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Verzorgingstips voor de éénjarige zomerbloeiers
Alle niet genoemde soorten zijn gemakkelijk in de opkweek en hebben geen speciale aandacht nodig.

Bestelnummer: 6012, 6032, 6054, 6055, 
6056, 6058, 6100, 6104, 6106, 6107, 6108, 
6474, 6475
Hanggeraniums
Gemakkelijk in de opkweek. De planten wortelen beter en ge-
ven in de zomer meer bloemen indien er tot ca. half juni matig 
water wordt gegeven. De planten na ca. drie weken éénmaal 
toppen. De worteldoek rondom de kluitjes niet verwijderen. 
Oostenrijkers zijn iets breukgevoeliger dan andere Gerani-
ums. Planten eventueel met kleine stokjes ondersteunen.

Bestelnummer: 6039, 6183 
Impatiens 
Eenvoudig in de opkweek. Graag een plaatsje in de half-
schaduw of schaduw. In de volle zon verlangt de plant 
véél water.

Bestelnummer: 6463 
Scaevola
Eenvoudig in de opkweek. Na  ongeveer 3 weken toppen 
voor betere plantbouw en uitbundigere bloei. Scaevola 
houdt niet van natte voeten en is zelfschonend.

Bestelnummer: 6003, 6005, 6016, 6064, 6176, 
6201, 6234, 6275, 6276, 6280, 6413
Calibrachoa 
Jonge planten alleen water geven als de aarde droog is, Calibrachoa 
is erg gevoelig voor schimmel. Planten na ca. 3 weken toppen.  
Verlangt gedurende de zomer veel voeding. Te weinig voeding  
resulteert in geel blad en vrijwel geen bloei. In hanging baskets en 
potten verlangen de planten een wekelijkse mestgift, in de tuin uit-
gepoot kan met minder mest worden volstaan. Vraag uw tuincen-
trum naar plantenvoeding met extra ijzer voor het beste resultaat. 

Bestelnummer: 6013, 6156, 6466, 6467, 
6468, 6473 
Fuchsia’s
Eenvoudig in de opkweek. Niet teveel water geven en 
toppen na ca. 3 weken voor een betere vertakking. Fuch-
sia’s verlangen halfschaduw.

Bestelnummer: 6003, 6020, 6023, 6042, 6116, 
6136, 6184, 6191, 6202, 6227, 6269, 6272, 
6277, 6280, 6281, 6457, 6458, 6459, 6460
Petunia’s   
Moeten wat aan de schrale kant worden opgekweekt om-
dat de planten anders te weelderig opgroeien, waardoor 
een losse plantbouw wordt verkregen. Geef dus met mate 
water en voeding. Het is geen probleem wanneer de plan-
ten een keer slap hangen. Bij verwerking in een hanging 
basket of pot elke week wat mest geven, bij voorkeur plan-
tenvoeding waar extra ijzer in zit. Petunia’s verlangen veel voeding.

Bestelnummer: 6081  
Portulaca „Margarita“
Slechts water geven als de aarde droog is, de planten 
houden niet van natte voeten. Na ongeveer 3 weken de 
plant toppen voor een bossiger resultaat. Jonge plant be-
staat uit meerdere zaailingen, deze niet uit elkaar halen.

Bestelnummer: 6087, 6271, 6278 
Staande Geraniums
Gemakkelijk in de opkweek. De planten wortelen beter en 
geven in de zomer meer bloemen indien er tot ca. half juni 
matig water wordt gegeven. De planten na ca. drie weken 
éénmaal toppen. De worteldoek rondom de kluitjes niet 
verwijderen. Het verwijderen van de oude bloemen bevor-
dert het doorbloeien.  

Bestelnummer: 6169 
Satureja Indian Mint
Alleen water geven als de aarde droog is. Toppen na  
ca. 3 weken. Kan in de winter op een beschutte plaats 
overwinteren.

Bestelnummer: 6103, 6104 
Bacopa
De jonge planten niet te nat opkweken en na ongeveer  
3 weken toppen. De planten zullen dan aanmerkelijk beter 
vertakken en ze zullen rijker bloeien.

Bestelnummer: 6190 
Geranium mix
Planten iets langer binnen opkweken tot begin/midden 
mei zodat de planten sneller in bloei kunnen komen.

Bestelnummer: 6105 
Meloenpeer Pepino Gold
Meloenpeer verlangt een warme, beschutte standplaats en een ge-
regelde watergift. Eenmaal uitgedroogd verliest de plant zijn bloe-
metjes en kan de vruchtzetting niet plaatsvinden. Matig bijmesten, 
anders volgt een te weelderige groei met weinig bloemen en dus 
ook een geringe vruchtzetting. Planten geregeld dieven, zoals bij 
tomaten. Zelfbestuiver. De vruchten zijn rijp zodra ze lichtgeel en 
een beetje zacht zijn. Kan op een vorstvrije plek overwinteren.

Bestelnummer: 6035, 6413 
Bidens 
Ze is een dankbare zomerbloem, die slechts een minimum 
aan onderhoud nodig heeft en een rijke bloemenzee biedt. 
Om de bidens goed te laten groeien heeft ze een doorla-
tende bodem nodig, die voldoende voedingsstoffen bezit. 
Op een warme, zonnige standplaats vormt de bidens de 
meeste bloemen, ze tolereert echter ook de halfschaduw. 
De bodem mag nooit uitdrogen, hoewel stuwvocht niet 
wordt verdragen. Ze moet van mei tot september wekelijks 
met een vloeibare meststof worden bemest.

Bestelnummer: 6079, 6128 
Begonia’s 
De Begonia Illumination verlangt gedurende de eerste opk-
week een temperatuur van minimaal 18 °C. Planten in de herfst 
eventueel rooien en daarna de knollen op een koele plaats 
bewaren voor hernieuwd tuinplezier in het daarop volgende 
jaar. Begonia Big Red na ca. 3 weken toppen, dit levert een 
aanmerkelijk betere plantbouw op. De bloei wordt hierdoor 
wel iets vertraagd. Begonia’s verdragen ook halfschaduw.

Bestelnummer: 6178, 6181 
Thunbergia
Tijdens de opkweek temperatuur niet onder de 12° C la-
ten komen. Toppen na ca. 3 weken en grond gelijkma-
tig vochtig houden. Geregeld bijmesten en een zonnige 
standplaats geven.

Bestelnummer: 6491 
Waterkristallen
De waterkristallen kunt u het beste droog en gelijkmatig 
door de potgrond mengen. Eén zakje is voldoende voor 
100 liter potgrond.

Wat te doen na de ontvangst?
Planten direct uitpakken en in het licht zetten, gedurende de eerste uren echter geen directe zoninstraling, omdat dan snel verbranding 
op kan treden. Uitsluitend water geven indien de kluitjes droog zijn; de plantjes kunnen beter iets te droog zijn dan te nat.
Maak de plantjes nat door ze gedurende ca. 10 minuten in + 1 cm water te zetten. Water laten opzuigen is aanmerkelijk beter dan er 
boven over te gieten. De groene blisters openen zodat plantjes goed kunnen assimileren.
 

Hoe gaat u te werk bij het uitplanten? 
De plantjes liefst zo snel mogelijk uitplanten in potjes, hanging baskets of in bloembakken. Heeft u hier geen gelegenheid voor, maak 
dan de blisters open en bevochtig eventueel de kluitjes. Maak de kluitjes vóór het planten goed nat, de groei zal dan snel en geregeld 
zijn. Indien u gebruik maakt van bemeste potgrond hoeft u gedurende de eerste weken niet bij te mesten. Blijf voorzichtig met water, 
het is geen probleem wanneer de plantjes eens een beetje slap hangen.

De verdere opkweek
Ook gedurende de opkweek matig water geven. Alleen begieten wanneer de grond aan de oppervlakte droog is. De planten ontwik-
kelen een aanmerkelijk beter wortelgestel indien ze matig vochtig tot aan de droge kant worden opgekweekt. Hierdoor zullen ze in een 
later stadium ook veel beter tegen droogte zijn opgewassen. Maak gebruik van potgrond waaraan langzaam werkende mestkorrels 
zijn toegevoegd, verder bijmesten is dan niet nodig. Houdt gedurende de eerste paar weken een opkweektemperatuur van minimaal 
12–16 °C aan. Overdag mag de temperatuur gerust oplopen tot 22–24 °C. Hogere temperaturen bij voorkeur vermijden omdat de 
planten anders te snel en te zacht opgroeien. Geef op zonnige dagen nooit bovenlangs water, dit ter voorkoming van bladverbranding. 
Zodra de planten goed zijn doorworteld kan de temperatuur geleidelijk aan worden verlaagd.

Wanneer kunnen de planten naar buiten?
Uitpoten kan vanaf ca. half mei (na de laatste nachtvorst). De planten die in een kas, platte bak of in huis zijn opgekweekt moeten kun-
nen wennen aan de lagere buitentemperatuur (het zgn. «afharden»). Dit kan door de planten gedurende ca. een week vóór het uitpoten 
overdag buiten neer te zetten. Voordat u de planten gaat uitpoten de kluitjes eerst goed onderdompelen in water waar plantenvoeding 
aan is toegevoegd. De planten kunnen daardoor veel sneller groeien. Dompel de planten net zo lang onder tot er geen luchtbelletjes 
meer omhoog komen.

Aarde na het oppotten van de jonge planten slechts éénmaal
aangieten. Daarna alleen water geven indien de aarde droog is!

Planten moeten eigenlijk een beetje worden geplaagd. Staan ze te nat dan worden de worteltjes «lui» en willen ze niet verder gro-
eien. Staan ze wat aan de droge kant, dan moeten de worteltjes naar water zoeken. Hierdoor slaan ze beter aan en krijgt u een 
gelijkmatigere groei. Bij een te natte opkweek kunnen de planten wegkwijnen en uiteindelijk afsterven.
Soms zou een liter water een Euro moeten kosten! Deze beeldspraak geeft aan dat er voorzichtig water moet worden gegeven. 
Vaak zijn problemen een direct gevolg van een te natte opkweek.

De eerste 6 weken niet bijmesten, daarna echter geregeld! 
Maak gebruik van potgrond waaraan langzaam werkende mestkorrels zijn toegevoegd, verder bijmesten gedurende de eerste 
weken is dan niet nodig. Wij raden u aan om gedurende de opkweekperiode een lagere dosering aan te houden dan op de 
verpakking wordt geadviseerd. Teveel mest levert een averechts groei-effect op. Meststoffen zijn veelal te scherp voor de jonge 
worteltjes. Zodra de planten goed zijn ontwikkeld mag worden bijgemest. Vanaf juni de hanging baskets, potten en balkonbakken 
éénmaal per week bijmesten. Krijgen de planten geel blad en te weinig bloemen, dan is dat veelal het gevolg van te weinig mest.

Extra tips voor jonge planten die vanaf begin 
mei geleverd worden.
De planten die u vanaf 1 mei geleverd krijgt hoeft u in principe niet meer binnen op 
te kweken, echter houdt te allen tijde de nacht temperatuur in de gaten. Gaat het  
vriezen, dan toch de planten naar binnen halen. U kunt de jonge planten gelijk  
uitpoten in uw hanging baskets, potten, schalen en balkonbakken. Heeft u vaste 
planten besteld, pot ze dan wel even op of zet ze in de volle grond in een bed van 
goede potgrond. Houdt de opkweek aan de droge kant en pas nadat de planten goed 
zijn aangeslagen een beetje bijmesten. De planten na ongeveer 2 weken toppen voor 
een bossiger resultaat.
Verder in het seizoen is het belangrijk om de 
uitgebloeide bloemen te verwijderen. Zo voor-
komt u zaadvorming en bloeit de plant langer 
door. Ook vaste planten kunt u vanaf het 2e jaar 
na de eerste bloei terugknippen om zo een  
nieuwe bloei te verwezenlijken.


