A6
MENGSEL ÉÉNJARIGE
AKKERBLOEMEN

Zeer kleurrijk algemeen bloemenmengsel van éénjarige
akkerbloemen. Geschikt voor alle, niet te schrale of te
natte gronden. Dit mengsel geeft een zeer bloemrijk
resultaat in het jaar van inzaaien. Voor bloei in volgende
jaren is jaarlijkse grondbewerking (en eventueel
bijzaaien) noodzakelijk. Niet combineren met grassen.
Indien gezaaid in het voorjaar in een gunstige situatie
kan dit mengsel al na 6-8 weken bloeien.

•
•
•
•
•
•
•

1 jaar veel bloei EN KLEUR
HOOGTE ca. 60-100 cm
zonnigE PLEK
geschikt voor alle grondsoorten
tijdelijke natuur
jaarlijks opnieuw inzaaien
voor bijen, vlinders en vogels

MENGSEL A6 BEVAT DE VOLGEN DE SOORTEN
Agrostemma githago

- Bolderik

Centaurea cyanus

- Korenbloem

Consolida regalis

- Wilde ridderspoor

Glebionis segetum

- Gele ganzenbloem

Matricaria chamomilla

- Echte kamille

Misopates orontium

- Akkerleeuwenbek

Papaver dubium

- Bleke klaproos

ZAAIDICHTHEID

Papaver rhoeas

- Grote klaproos

Gemiddeld 1 gram per m2. Maximaal 1,5 - 2 gram per
m2 voor een bloemrijk resultaat / publieksfunctie. Bij
gebruik in combinatie met andere mengsels niet te
dicht zaaien, maximaal 20% van de totale hoeveelheid
bloemenzaad.

Silene conica

- Kegelsilene

Silene gallica

- Franse silene

Silene noctiflora

- Nachtkoekoeksbloem

Tripleurospermum maritimum

- Reukeloze kamille

Vaccaria hispanica

- Koekruid

ZAAI-INSTRUCTIE
Zaaien: jaarrond, maar bij grote voorkeur in de nazomer
of vroege herfst of in het vroege voorjaar tot half mei
voor een bloemrijk resultaat.
Minimum aantal geleverde soorten: 10

Toevoegingen
Voor toepassing in een speciaal geografisch gebied,
grondsoort of bijvoorbeeld voor educatieve doeleinden,
kunnen extra soorten toegevoegd worden of kunnen
wij een specifiek akkerbloemenmengsel voor u samenstellen. Bijvoorbeeld: Blauw guichelheil, Akkerklokje,
Akkerboterbloem, Groot spiegelklokje, etc.
Denk ook aan het meezaaien van granen: (maximaal
3 - 5 gr/m2) om de sfeer van een akker te benadrukken
en als wintervoedsel voor dieren. Zaai de granen apart
van de bloemzaden, in een aparte werkgang.
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