Zaaihandleiding
Salvia
Zaaitijd binnen: begin februari tot eind april
Zaaitijd buiten: mei tot juni
Kiemtijd: 10-14 dagen
Kiemtemperatuur: 21-23 °C
Plantafstand: 30 cm
Zaai-afstand rijen: 20 cm
Standplaats: beschut/zonnig/goed gedraineerd
Bloeiperiode: juli – september

Voor bloei in het jaar van zaaien kan er vanaf februari tot eind april binnen worden voorgezaaid in trays met goed
bemeste, goed gedraineerde, zaaigrond. Omdat de Salvia een lichtkiemer is, moeten de zaden voorzichtig worden
aangedrukt en met een dun laagje zaaigrond worden bedekt. Dek de tray af met glas, huishoudfolie of een
propagatordeksel. Houd de grond tijdens de kieming goed vochtig. Zet de tray weg op 21-23 ºC. Na 10-14 dagen
verschijnen de jonge zaailingen. Verwijder de afdekking zodra de zaailingen opkomen. Zet de jonge zaailingen, zodra
zij groot genoeg zijn om te hanteren, in aparte potten. Zet de jonge zaailingen hierna op 15 °C. Begin mei moeten de
zaailingen geleidelijk aan worden afgehard. Midden mei, zodra er geen kans meer is op nachtvorst, kunnen ze op hun
gewenste plaats in de volle grond worden gezet. Houd 30 cm ruimte aan. Salvia moet op een beschutte, zonnige
plaats in goed gedraineerde grond staan. Vooral de jonge zaailingen goed beschermen tegen slakken en
bladluis. Zeer aantrekkelijk voor bijen en vlinders. Om het kiemen te vergemakkelijken kan het zaad 48 uur na het
zaaien licht worden bedekt met vermiculiet.
Vanaf midden mei tot eind juni kan er in de volle grond op de gewenste plaats in een geprepareerd zaaibed worden
gezaaid. Zorg voor een zonnige, beschutte plaats en voor goed bemeste, goed gedraineerde grond. Zaai in rijen die
20 cm van elkaar af liggen. Omdat de Salvia een lichtkiemer is, moet het zaad niet teveel worden bedekt. Het is beter
om het zaad voorzichtig in de grond te harken. Houdt de grond vochtig en onkruidvrij tijdens de kieming. Na 10-14
dagen komen de jonge zaailingen op. Als de jonge zaailingen groot genoeg zijn om te hanteren, kunnen ze worden
uitgedund tot 30 cm ruimte per plant. Vooral de jonge zaailingen goed beschermen tegen slakken en bladluis. Zeer
aantrekkelijk voor bijen en vlinders. Salvia is niet winterhard.
Let op: sommige delen van deze plant zijn giftig!

