Zaaihandleiding
Mesclun voorjaarsmix
Buiten zaaien: april - september
Kiemtijd: 7 - 10 dagen
Kiemtemperatuur: 10 - 18 °C
Zaaidiepte: ½ cm
Plantafstand: 5 - 7 cm
Afstand tussen de rijen: 15 cm
Standplaats: zonnig - half schaduw
Dagen tot oogst: 28 - 35

Zaai buiten vanaf april, zodra de grond kan worden bewerkt. Bemest de grond, ongeveer 2 maanden vooraf
met wat compost. Zorg in het voorjaar voor een zonnige plaats met goed waterdoorlatende grond. Zaai in de
zomermaanden op een plaats met wat schaduw. Maak een ondiep geultje van ½ cm en zaai hierin de zaden
op 1 - 2 cm afstand van elkaar. Bedek de zaden met een dun laagje gezeefde grond. Mesclun is een
lichtkiemer. Zaai in rijtjes om gemakkelijker het onkruid te verwijderen en om het oogsten te
vergemakkelijken. Houd 15 cm tussen de rijen aan.
Dun de zaailingen, zodra zij groot genoeg zijn om te hanteren, uit op 5 - 7 cm. Na 28 - 35 dagen kan er
worden geoogst. De jonge plantjes zijn dan ongeveer 10 cm hoog. Het beste moment om te oogsten is in de
morgen, als de zon de plantjes nog niet heeft opgewarmd. Snij of knip de Mesclun naar behoefte af, maar
zorg er voor dat de wortels en een paar centimeters van de plantjes blijven staan zodat dit opnieuw kan
groeien en later kan worden geoogst. Houd goed vochtig en onkruidvrij.
Buiten zaaien kan ook in grote bloempotten en bakken op bijvoorbeeld een balkon. Zaai bovenop goed
vochtig gemaakte potgrond. Zaai breedwerpig een kleine hoeveelheid zaden. Bedek de zaden voorzichtig
met een dun laagje gezeefde grond. Dun de plantjes, zodra zij groot genoeg zijn om te hanteren, uit op 5 cm
ruimte per plantje. Zorg voor goed waterdoorlatende grond en laat de potten vooral niet uitdrogen.
Bij droogte de grond goed vochtig houden. Slakken en bladluizen kunnen een bedreiging vormen voor
Mesclun. Zaai om de 2 - 3 weken een kleine hoeveelheid van deze mix om langer door te kunnen oogsten.

