Zaaihandleiding
Vuursalie
Binnen zaaien: begin februari - eind april
Buiten zaaien in een kas: april - mei
Kiemen: 7 - 15 dagen
Kiemtemperatuur: 20 - 24 °C
Zaaidiepte: oppervlakkig - ½ cm
Verspenen/verpotten: 5 - 6 weken na ontkieming
Plantafstand: 25 - 30 cm
Standplaats: zonnig en beschut
Bloeiperiode: juni - oktober

Zaai binnen vanaf februari tot eind april. Zaai in trays gevuld met vochtig gemaakte potgrond. Druk de zaden voorzichtig aan en bedek ze
met een zeer dun laagje vermiculiet of wat zand, maar niet met potgrond omdat dit te donker is en vaak ook te nat. Vuursalie is namelijk een
lichtkiemer. Dek de trays af met huishoudfolie of een deksel. Houd de grond tijdens de kieming goed vochtig, maar zeker niet te nat. Omdat
Vuursalie absoluut niet van natte voeten houdt. Zet het zaaisel in een warme en lichte ruimte. Zorg voor een zo gelijkmatig mogelijke
temperatuur tussen de 20 - 24 °C. Laat de temperatuur 's nachts niet te veel dalen. Verwijder het huishoudfolie of deksel zodra de zaailingen
opkomen. Zorg vooral voor voldoende licht en warmte.

Verplant de jonge zaailingen ongeveer 5 - 6 weken nadat ze opgekomen zijn in aparte potten. Zet de potten weg bij een temperatuur tussen
de 15 - 18°C. Hard de zaailingen begin mei ongeveer 10 dagen af door ze overdag in een koude kas of koude bak te zetten. Midden mei,
zodra er geen kans meer is op nachtvorst, kunnen de jonge planten buiten worden gezet op een zonnige, goed bemeste, beschutte plaats met
zeer goed waterdoorlatende grond. Houd 25 - 30 cm ruimte tussen de planten aan.

Buiten zaaien in een kas kan vanaf april tot mei. Zaai in trays gevuld met vochtig gemaakte potgrond. Druk de zaden voorzichtig aan en
bedek ze met een zeer dun laagje vermiculiet of wat zand, maar niet met potgrond omdat dit te donker is en vaak ook te nat. Vuursalie is
namelijk een lichtkiemer. Dek de trays af met huishoudfolie of een deksel. Houd de grond tijdens de kieming goed vochtig, maar zeker niet
te nat. Omdat Vuursalie absoluut niet van natte voeten houdt. Zorg voor een zo gelijkmatig mogelijke temperatuur tussen de 20 - 24 °C. Laat
de temperatuur 's nachts niet te veel dalen. Verwijder het huishoudfolie of deksel zodra de zaailingen opkomen. Zorg vooral voor voldoende
licht en warmte.
Verplant de jonge zaailingen ongeveer 5 - 6 weken nadat ze opgekomen zijn in aparte potten. Zet de potten weg bij een temperatuur tussen
de 15 - 18°C. Hard de zaailingen begin mei ongeveer 10 dagen af door ze overdag buiten op een beschutte plek of in een koude bak te zetten.
Midden mei, zodra er geen kans meer is op nachtvorst, kunnen de jonge planten buiten worden gezet op een zonnige, goed bemeste,
beschutte plaats met zeer goed waterdoorlatende grond. Houd 25 - 30 cm ruimte tussen de planten aan. Vuursalie is in ons klimaat niet
winterhard en wordt als eenjarige gezaaid.

