Zaaihandleiding
Brokaatbloem
Binnen zaaien: half maart - half april
Buiten zaaien: half april - eind mei
Kiemen: 14 - 21 dagen
Kiemtemperatuur: 21 - 24 °C
Zaaidiepte: oppervlakkig - ½ cm
Plantafstand: 25 - 30 cm
Standplaats: zonnig - half schaduw
Bloeiperiode: mei - augustus

Zaai binnen vanaf half maart in trays met goed vochtig gemaakte zaai- en stekgrond. Zaai de fijne en zeer kleine
zaden oppervlakkig en bedek ze met een laag zaaigrond van ongeveer 1 cm omdat deze plant een donkerkiemer is.
Bedek de trays met het deksel om het vocht binnen te houden, zorg voor een zo gelijkmatig mogelijke temperatuur
om de kieming goed te laten verlopen. Laat vooral de temperatuur 's nachts niet dalen. Verwijder het deksel zodra de
zaden opkomen. Verpot de zaailingen in aparte potten, zodra zij ongeveer 7 cm groot zijn. Geef in dit stadium pas
water als de bovenste laag van de grond is uitgedroogd.
Hard de planten vanaf begin mei af. Zet ze ongeveer 10 - 14 dagen overdag buiten in de zon of in de koude kas.
Hierna kunnen ze vanaf midden mei, zodra er geen kans meer is op nachtvorst, op een zonnige plaats met half
schaduw en beschutting tegen de wind en goed waterdoorlatende grond, worden gezet.
Buiten zaaien in de vollegrond kan vanaf half april, zodra er geen kans meer is op nachtvorst. Zaai eventueel in rijen
die 15 cm van elkaar afliggen. Om het zeer fijne en kleine zaad gemakkelijker te zaaien, kan het worden vermengd
met wat droog, fijn zand. Zorg voor een zonnige standplaats met beschutting tegen de wind en goed waterdoorlatende
grond. Bedek de zaden met een laag zaaigrond van ongeveer 1 cm dik. Houd de grond goed vochtig totdat de zaden
zijn gekiemd, maar beslist niet te nat. Dun de zaailingen, zodra zij groot genoeg zijn om te hanteren uit op 25 - 30 cm.
Geef de bloemen ondersteuning en voldoende water bij zeer warm en droog weer, maar laat de wortels niet te lang in
het water staan. Verwijder de dode bloemen regelmatig om nog langer plezier van deze planten te hebben.

