Zaaihandleiding
Geurerwt
Binnen zaaien/onder glas: april - mei
Buiten zaaien: eind mei - juni
Kiemen: 10 - 21 dagen
Kiemtemperatuur: 18 - 21°C
Zaaidiepte: 1 - 1½ cm
Zaaiafstand in rijen: 25 - 30 cm
Plantafstand: 30 - 40 cm
Standplaats: zonnig en beschut
Bloeiperiode: juli - oktober

Vanaf april kan er binnen worden gezaaid in potten van ongeveer 7½ cm doorsnede. Zaai per pot 1 zaadje en bedek
het zaad met 1 tot 1½ cm zaaigrond. Voorzichtig aandrukken en goed vochtig houden, vooral tijdens het kiemen. Dek
de potten af met huishoudfolie of een propagator deksel. Zet het geheel weg op ongeveer 18 - 21°C. Houd de
temperatuur zo gelijkmatig mogelijk en laat de temperatuur vooral 's nachts niet dalen. Zodra de jonge zaailingen
opkomen het huishoudfolie of het deksel verwijderen. Zodra de jonge zaailingen 5 cm hoog zijn, de top uitknijpen
om de groei van zijscheuten te stimuleren. Hard de zaailingen af door ze vanaf midden mei ongeveer 10 - 14 dagen
overdag buiten te zetten. Eind mei, zodra er geen kans meer is op nachtvorst kunnen ze buiten worden geplant op een
zonnige, beschutte plaats met goed waterdoorlatende grond. Houd 30 - 40 cm ruimte tussen de verschillende planten
aan. Goed onkruidvrij en vochtig houden. Zorg voor ondersteuning van de plant.
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 25 - 30 cm van elkaar af liggen en bedek de zaden met een laagje zaaigrond van 1 - 1½ cm. Voorzichtig
aandrukken en daarna vochtig houden. Zodra de jonge zaailingen 5 cm hoog zijn, de top uitknijpen om de groei van
zijscheuten te stimuleren. Dun de jonge zaailingen uit tot 30 - 40 cm per plant. Goed onkruidvrij en vochtig houden.
Zorg voor ondersteuning van de plant. De zaden 24 uur voor het zaaien in lauw water weken zorgt voor een betere
ontkieming. Geurerwten hebben een zonnige en beschutte standplaats nodig met goed gedraineerde en gevoede
grond.
Let op: De zaden van de geurerwt zijn giftig.

