Zaaihandleiding
Akelei
Binnen zaaien: maart - april
Buiten zaaien: april - eind juni
Kiemen: 14 - 42 dagen
Kiemtemperatuur: 15 - 21 °C
Zaaidiepte: oppervlakkig - ¼ cm
Plantafstand: 30 - 35 cm
Standplaats: zonnig tot half schaduw
Bloeiperiode: april - augustus

Vanaf begin maart binnen zaaien in trays gevuld met vochtig gemaakte goede zaaigrond of potgrond. Zaai dun
en oppervlakkig en druk de zaden voorzichtig in de grond. Bedek de zaden niet met zaaigrond, maar gebruik een
zeer dun laagje vermiculiet om de zaden te bedekken. Zet de trays weg op een temperatuur van 15-21°C. Het
kiemen kan 2 - 6 weken duren. Houd de temperatuur zo gelijkmatig mogelijk tijdens en na de kieming en laat
vooral 's nachts de temperatuur niet dalen. Houd goed vochtig. Bedek de trays met een deksel om het vocht
binnen te houden.
Verwijder het deksel zodra de zaailingen opkomen. Verpot de zaailingen, zodra zij 2 paar echte blaadjes hebben,
in aparte potten. Hard de zaailingen vanaf begin mei af door ze 10 - 14 dagen overdag buiten te zetten. Of zet de
zaailingen vanaf begin mei in de koude bak buiten. Zet de zaailingen vanaf half mei, zodra er geen kans meer is
op nachtvorst buiten. Zorg voor een zonnige plaats met wat schaduw en beschutting tegen de wind. Zorg voor
een goede afwatering omdat akelei zeer slecht tegen natte voeten kan. Houd 30 - 35 cm ruimte tussen de planten
aan.
Buiten zaaien kan vanaf april tot eind juni. Zaai dun en oppervlakkig in een van te voren geprepareerd zaaibed
met goed vochtig en losgemaakte grond. Druk de zaden voorzichtig in de grond en bedek ze met een zeer dun
laagje zand of zaaigrond. Houd de zaden goed vochtig en onkruidvrij. Dun de zaailingen uit, zodra zij groot
genoeg zijn om te hanteren, op 5 cm. In september - oktober kunnen de planten op hun definitieve plaats worden
gezet. Houd 30 - 35 cm ruimte per plant aan. Bemesten is niet nodig en overbemesting kan er voor zorgen dat de
planten hun kopje laten hangen. Doordat Akelei zichzelf gemakkelijk uitzaait, is hij zeer geschikt voor gebruik
in een verwilderde of natuurtuin. Deze plant kan ook ter plekke in borders of weideland worden gezaaid. Akelei
bloeit in het 2e jaar na zaaien. Verwijder regelmatig de uitgebloeide bloemen om de bloeiperiode te verlengen.

