
Bloemrijk bermenmengsel

Bloemrijk bermenmengsel voor algemene toepassing. Voor 

bloemrijk grasland en bermen op matig voedselrijke gronden. 

Dit mengsel heeft een ingetogen karakter. Door goed beheer 

kan er zich een duurzame natuurlijke middelhoge vegetatie ont-

wikkelen. Ratelaar is toegevoegd aan G5 om grassen te helpen 

onderdrukken waardoor de kruiden een betere kans hebben. 

Een bloemrijk resultaat kunt u vanaf het tweede of derde jaar 

verwachten. Jaarlijks 1 of meestal 2 keer maaien en bij voorkeur 

gefaseerd, zodat er steeds delen kunnen bloeien.

 

Zaaidichtheid 

Gemiddeld 1 gram per m2. Maximaal 1,5 - 2 gram per m2 voor een 

bloemrijk resultaat / publieksfunctie.

 

Zaai-instructie 

Zaaien: Jaarrond, maar bij voorkeur in de nazomer en herfst of  

in het vroege voorjaar. 

Minimum aantal geleverde soorten: 15 

Voor een kleurrijk effect in het eerste seizoen is dun meezaaien 

(maximaal 20%) van een akkerbloemenmengsel mogelijk, mits 

de grond vrij is van onkruidzaden. G5 bevat eenjarigen zoals 

Klein streepzaad en Ratelaar, de kortlevende Rode klaver en 

verder vooral vaste soorten. Bij een relatief arme bodem zullen 

Gewoon biggenkruid, Gewone margriet en Gewone rolklaver 

zich goed kunnen ontwikkelen. Bij een relatief vochtige situatie 

komen soorten als Brunel, Veldzuring, Moerasrolklaver en 

Scherpe boterbloem goed tot hun recht. De meeste soorten zijn 

redelijk makkelijk. G5 is een goed mengsel voor bloembezoeken-

de ‘nuttige’ insecten, zoals zweef- en gaasvliegen. Veldzuring is 

toegevoegd vanwege haar functie als waardplant voor Kleine 

vuurvlinder.

 

G5

 Jarenlang bloei en kleur

  Hoogte ca. 40 - 90 cm

 Zonnige plek

  Geschikt voor matig 

voedselrijke gronden

 Permanente invulling

 Weinig bloei in het eerste jaar

 Jaarlijks 1-2 x maaien en 

afvoeren

 Voor bijen, vlinders en vogels

Mengsel G5 bevat de volgende soorten 

Achillea millefolium Duizendblad

Centaurea jacea Knoopkruid

Crepis capillaris Klein streepzaad

Hypericum perforatum Sint Janskruid

Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid

Leucanthemum vulgare Gewone margriet

Linaria vugaris Vlasbekje

Lotus corniculatus  

var. corniculatus

Gewone rolklaver

Lotus pedunculatus Moerasrolklaver

Plantago lanceolata Smalle weegbree

Prunella vulgaris Gewone brunel

Ranunculus acris Scherpe boterbloem

Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar

Rhinanthus minor Kleine ratelaar

Rumex acetosa Veldzuring

Scorzoneroides autumnalis Vertakte leeuwentand

Silene dioica Dagkoekoeksbloem

Trifolium pratense Rode klaver

Vicia cracca Vogelwikke
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