Zaaihandleiding
Cosmea
Binnen zaaien: maart - april
Buiten zaaien: eind mei - juni
Kiemen: 5 - 14 dagen
Kiemtemperatuur: 18-20 °C
Zaaidiepte: ½ cm
Zaaiafstand in rijen: 25-30 cm
Plantafstand: 30 cm
Standplaats: zonnig
Bloeiperiode: juli - oktober

Vanaf eind maart kan er binnen in een warme ruimte of in een propagator worden gezaaid. De
bodemtemperatuur moet minstens 18 °C zijn. Het is belangrijk dat de temperatuur zo constant mogelijk is, dit
zorgt namelijk voor een betere kieming. Zorg dat de temperatuur 's nachts ook niet kan dalen. Voor het zaaien
kan een tray of aparte potten met zaaigrond worden gebruikt, dek de zaden af met een ½ cm zaaigrond. Na het
zaaien en tijdens het kiemen de grond goed vochtig en warm houden. Dek de potten of tray af met huishoudfolie
of een propagatordeksel.
Verwijder het huishoudfolie of het deksel zodra de zaailingen opkomen. Zet de jonge zaailingen als zij 5-7½ cm
hoog zijn in aparte potten. Laat ze eind mei, zodra er geen kans meer is op nachtvorst, enkele dagen (10) aan de
buitentemperatuur wennen. Hierna kunnen ze op hun vaste plaats worden gezet. Per plant 30 cm ruimte
aanhouden. Cosmea heeft een standplaats in de volle zon nodig en stelt verder weinig eisen wat grondsoort
betreft. Kan redelijk goed tegen droogte. Geef pas water als de grond een langere tijd droog is.
Vanaf eind mei, als er geen kans meer is op nachtvorst, kan er ook direct in de volle grond worden gezaaid. Zaai
dun in rijen die 30 cm van elkaar af liggen en bedek de zaden met een laagje zaaigrond van ½ cm. Voorzichtig
aandrukken en daarna vochtig houden. Wanneer de jonge zaailingen 5-7½ cm hoog zijn, uitdunnen tot 30 cm
ruimte per plant. Cosmea heeft een standplaats in de volle zon nodig en stelt verder weinig eisen wat grondsoort
betreft. Kan redelijk goed tegen droogte. Geef pas water als de grond een langere tijd droog is. Cosmea kan
zichzelf ook uitzaaien.

