BW1

	n i euw mengsel

Paardengeluk
Beweidingsmengsel
inheemse kruiden

Bloemenmengsel voor bloemrijk grasland geschikt voor
begrazing door paarden en andere hoevige dieren. Het
bloemenmengsel biedt een interessante aanvulling op
het dieet van onze dieren, met smaak, vitamientjes en
hier en daar een snoepje. Als uw dieren niet continue
op deze weide grazen of als u een gefaseerd maai- en
hooibeheer voert, dan hebben insecten, vogels en
andere dieren ook profijt van deze bloemenweide. Het
mengsel is middelhoog en heeft een natuurlijk karakter.
Dit mengsel is geschikt voor redelijk schrale tot matig
voedselrijke grond. U kunt vanaf het tweede en derde
jaar een bloemrijk resultaat verwachten. Jaarlijks 1 - 2
keer per jaar maaien en het maaisel afvoeren, te
gebruiken als hooi. Bij voorkeur gefaseerd maaien, zodat
uw dieren en de natuur continu over verse groei en
bloei kunnen beschikken. De eerste een tot twee jaar is
de weide nog niet geschikt voor beweiding, omdat de
planten zich eerst goed moeten kunnen vestigen.

ZAAIDICHTHEID
Gemiddeld 1 gram per m . Maximaal 1,5 - 2 gram per
m2 voor een bloemrijk resultaat / publieksfunctie. Bij
grotere projecten is dunner zaaien (0,2 - 1 gram per m2)
een goede optie.
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•
•
•
•

jarenlange bloei en kleur
gemengd laag en hoog ca. 10-120 cm
zonnige plek
geschikt voor matig voedselrijke

grond
• permanente invulling
• jaarlijks 1-2 x maaien en afvoeren
of laten beweiden

MENGSEL BW1 BEVAT DE VOLGEN DE SOORTEN
Achillea millefolium

- Duizendblad

Anthriscus sylvestris

- Fluitenkruid

Barbarea vulgaris

- Gewoon Barbarakruid

Bellis perennis

- Madelief

Cardamine pratensis

- Pinksterbloem

Carum carvi

- Karwij

Centaurea jacea

- Knoopkruid

Cichorium intybus

- Wilde cichorei

Daucus carota

- Peen

Galium mollugo

- Glad walstro

Galium verum

- Geel walstro

Geranium pratense

- Beemdooievaarsbek

Hypochaeris radicata

- Gewoon biggenkruid

Knautia arvensis

- Beemdkroon

Leontodon autumnalis

- Vertakte leeuwetand

Leucanthemum vulgare

- Gewone margriet

Linaria vulgaris

- Vlasbekje

Lotus corniculatus

- Gewone rolklaver

Malva moschata

- Muskuskaasjeskruid

Medicago lupulina

- Hopklaver

Pastinaca sativa

- Pastinaak

Plantago lanceolata

- Smalle weegbree

Prunella vulgaris

- Gewone brunel

ZAAI-INSTRUCTIE

Rumex acetosa

- Veldzuring

Zaaien: Jaarrond, maar bij voorkeur in de nazomer en
herfst of in het zeer vroege voorjaar.
Minimum aantal geleverde soorten: 26

Sanguisorba minor

- Kleine pimpernel

Taraxacum officinale

- Paardenbloem

Trifolium pratense

- Rode klaver

Veronica chamaedrys

- Gewone ereprijs

Vicia sativa subsp. nigra

- Smalle wikke
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