Zaaihandleiding
Dahlia
Binnen zaaien: half maart - eind april
Buiten zaaien: half mei - begin juni
Kiemen: 7 - 14 dagen
Kiemtemperatuur: 17 - 21°C
Zaaidiepte: oppervlakkig - ½ cm
Verplanten: eind april - midden mei
Plantafstand: 30 - 60 cm
Standplaats: zeer zonnig en beschut
Bloeiperiode: half juni - oktober

Binnen zaaien kan vanaf half maart. Zaai in aparte potjes van ong. 5 cm Ø. Gebruik goed vochtig gemaakte zaai-en
stekgrond of potgrond gemengd met vermiculiet. Zaai dun en bedek de zaden met een dun laagje zaaigrond of wat tuingrit.
Zet de potjes in een propagator en zet alles licht en warm weg. Houd goed vochtig en warm. Zorg dat de temperatuur zo
gelijkmatig mogelijk blijft en laat de temperatuur vooral 's nachts niet dalen. De ideale kiemtemperatuur voor dahlia's is
tussen de 15 - 25 °C. Bedek de propagator met een deksel om het vocht binnen te houden.
Verwijder het deksel zodra de zaailingen opkomen. Hard de zaailingen in het begin van mei af voor 10 - 14 dagen. Zet de
potjes overdag buiten in de zon. Ook kunnen de planten vanaf begin mei in de koude bak worden gezet. Na deze periode
kunnen de jonge plantjes op een zeer zonnige, beschutte plaats met een goede afwatering worden gezet. Houd ongeveer 30
- 60 cm afstand. Voor lagere soorten 30 cm en voor hoge soorten 60 cm.
Buiten zaaien kan vanaf midden mei, zodra er geen kans meer is op nachtvorst. Zorg voor een zeer zonnige, beschutte plek
met vochtige, goed waterdoorlatende grond. Zaai dun en oppervlakkig. Bedek de zaden met een zeer dun laagje zaaigrond
of druk ze voorzichtig in de grond. Houd ongeveer 30 - 60 cm afstand aan. Hogere soorten zeker 60 cm en bij lagere
soorten is ong. 30 cm voldoende. Het kan ook nodig zijn om de hogere soorten te ondersteunen. Jonge dahliaplanten
kunnen last hebben van slakkenvraat. Bescherm ze hiertegen. Verwijder de uitgebloeide bloemen regelmatig om tot het
midden van de herfst plezier te hebben van uw dahlia's. Zorg voor voldoende water, vooral bij droogte en laat de dahlia's
vooral nooit uitdrogen. Haal de aangemaakte knollen voor de vorst naar binnen. Overwinter ze op een droge, donkere en
vooral vorstvrije plaats. Het volgende jaar kunnen ze vanaf midden mei weer naar buiten.

