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Biodiversiteitsmengsels

De vraag naar meer biodiversiteit neemt toe. Steeds meer agrariërs, gemeenten en 
particulieren willen zich inspannen voor een landschap met meer biodiversiteit, zowel in het 
(agrarisch) buitengebied als in de steden en dorpen zelf. Voorbeelden van mengsels om de 
biodiversiteit te stimuleren zijn: kruidenrijk grasland, bloemrijke akkerranden, soortenrijke 
groenbemesters, inzaaien van kruiden en veldbloemen in o.a. bermen, parken, golfbanen 
en tuinen. De genoemde mengsels zullen een positieve bijdrage leveren aan een grotere 
biodiversiteit, zowel bovengronds als ondergronds. De bodemkwaliteit en het bodemleven 
zullen sterk toenemen. Vogels, klein wild, bijen, vlinders en andere insecten voelen zich thuis 
in deze veelzijdige vegetatie en kunnen zich beter voortplanten zodat de populaties weer 
toenemen.
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GP Seeds beschikt over de volgende  biodiversiteitsmengsels:

•	 GP	Akkerranden
•	 GP	Veldbloemen
•	 GP	Bijenmengsel

Overige biodiversiteitsmengsels: www.groeipartners.nl	
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Doel:	Verhogen	biodiversiteit	akkerranden,	GLB	wetgeving	

•	 Hardzwenkgras met 25 soorten kruiden en bloemen
•	 Breed inzetbaar
•	 Bloeiperiode: mei tot oktober
•	 Geschikt voor alle grondsoorten
•	 Hoogte: 25 tot 130 cm
•	 Eenjarig tot meerjarig (2- 3 jaar) gebruik
•	 Zaaiperiode éénjarig gebruik: maart t/m mei
•	 Zaaiperiode meerjarig gebruik: maart t/m september
•	 Zaaiadvies: 30 – 40 kg per ha
•	 Verpakking: 5 kg (± 1.500 m²)

Akkerranden
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Samenstelling:
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Veldbloemen

Doel:	Verhogen	biodiversiteit	openbaar	groen,	bermen,	parken,
golfbanen	en	tuinen:	aantrekken	van	insecten,	vogels	en	klein	wild	

•	 34 inheemse soorten kruiden en bloemen
•	 Breed inzetbaar
•	 Bloeiperiode: mei tot oktober
•	 Geschikt voor alle grondsoorten
•	 Hoogte: 10 tot 115 cm
•	 Eenjarig tot meerjarig (2- 3 jaar) gebruik
•	 Zaaiperiode éénjarig gebruik: maart t/m mei
•	 Zaaiperiode meerjarig gebruik  maart t/m september
•	 Zaaiadvies: 15 kg bloemen per ha
•	 Zaaiadvies met graszaad: 10 kg bloemen per ha (zwenkgrassen: 15 – 25 kg per ha) 
•	 Verpakking: 100 gr, 250 gr, 500 gr, 1 kg, 3 kg, 5 kg 

Zie volgende pagina voor samenstellingen.



Veldbloemen

Doel:	Verhogen	biodiversiteit	openbaar	groen,	bermen,	parken,
golfbanen	en	tuinen:	aantrekken	van	insecten,	vogels	en	klein	wild

Samenstelling:
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Doel:	Verhogen	biodiversiteit	in	openbaar	groen,	bermen,	parken,
golfbanen	en	tuinen:	aantrekken	van	bijen	en	andere	insecten

•	 21 inheemse soorten kruiden en bloemen
•	 Breed inzetbaar
•	 Bloeiperiode: mei tot oktober
•	 Geschikt voor alle grondsoorten
•	 Hoogte: 15 tot 110 cm
•	 Eenjarig tot meerjarig (2- 3 jaar) gebruik
•	 Zaaiperiode éénjarig gebruik: maart t/m mei
•	 Zaaiperiode meerjarig gebruik  maart t/m september
•	 Zaaiadvies: 15 kg bloemen per ha
•	 Zaaiadvies met graszaad: 10 kg bloemen per ha (zwenkgrassen: 15 – 25 kg per ha) 
•	 Verpakking: 100 gr, 250 gr, 500 gr, 1 kg, 3 kg, 5 kg

Bijenmengsel
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Samenstelling:
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Inzaai en Onderhoud
Biodiversiteitsmengsels

Een	goede	voorbereiding	bepaalt	het	resultaat:
 Zorg dat het te inzaaien oppervlak goed verschraald is; hoe armer de grond hoe beter  
 het resultaat
 Maak de toplaag schoon en vrij van grassen en onkruiden
 Maak de bovenlaag goed los
 Voorkeur heeft het om eerst een vals zaaibed te maken om de nog kiemende kruiden  
 en grassen te bestrijden
 Zorg voor een mooi en vlak zaaibed, eventueel extra verschraald door zand

Zorg	voor	een	goede	verdeling	van	het	zaaizaad	
  Belangrijk is om het zaaiadvies aan te houden, dit geldt idem voor de zaaiperiode
 Zaai onder goede omstandigheden: windstil, juiste bodemtemperatuur en vochtige  
 grond. Hou de grond ook vochtig tot zaaizaad is ontkiemd
 Zaaien met de hand:
	 •	 Meng	het	te	zaaien	bloemenmengsel	eerst	met	wat	vochtig	zand
	 •	 Zaai	het	mengsel	breedwerpig	met	de	hand	
	 •	 Na	het	zaaien	met	hark	licht	inharken,	zodat	het	zaaizaad	net	onder	de		 	
  oppervlakte ligt
	 •	 Druk	de	grond	aan
 Machinaal zaaien:
	 •	 Meng	het	te	zaaien	bloemenmengsel	eerst	met	droge	compost,	zemelen	of			
  granen (akkerranden) 
	 •	 Gebruik	de	juiste	zaaimachine	(bijv.	pijpenmachine)
	 •	 Zorg	voor	goede	afstelling	zodat	het	zaaizaad	goed	verdeeld	wordt	over		 	
  de oppervlakte, met het juiste zaaizaadadvies

Tips	voor	maximaal	resultaat	bij	meerjarig	gebruik
 Pas geen bemesting toe, hoe schraler de grond hoe beter het resultaat
 Laat alle bloemen eerst goed uitbloeien en maai dan op een hoogte van ± 15 cm de  
 bloemen
 Het maaisel eerst goed laten drogen voordat het wordt verwijderd. Het aanwezige   
 zaad kan zo goed loskomen en op de grond vallen
 In het volgend voorjaar de toplaag lichtjes losmaken 
 Zaai nog wat zaad door voor het beste resultaat. Afhankelijk van de stand gebruik   
 maximaal de helft van het normale zaaizaadadvies

7



Industrieterrein 116
5981	NC	Panningen
Tel: 085 - 485 89 00

E-mail: info@agrea.nl
www.agrea.nl


