M4
LAAG, BLOEMRIJK GRASLANDMENGSEL VOOR SCHRALE, DROGE,
BIJ VOORKEUR KALKRIJKE GROND

Bloemenmengsel voor bloemrijk grasland en bermen
voor schrale, droge, bij voorkeur kalkrijke grond. Dit zéér
bloemrijke mengsel kan zich door goed beheer
ontwikkelen tot een duurzame natuurlijke lage
vegetatie. Een bloemrijk resultaat kan vanaf het tweede
of derde jaar verwacht worden. Jaarlijks 1 keer maaien
en bij voorkeur gefaseerd, zodat er steeds delen kunnen
bloeien.

•
•
•
•

jarenlang bloei
hoogte ca. 30-60 cm
zonnige plek
geschikt voor schrale, bij

•
•
•
•

voorkeur kalkrijke grond
weinig bloei in het eerste jaar
permanente invulling
jaarlijks 1 x maaien en afvoeren
voor bijen, vlinders en vogels

MENGSEL M4 BEVAT DE VOLGEN DE SOORTEN
Achillea millefolium

- Duizendblad

Briza media

- Bevertjes

Campanula rotundifolia

- Grasklokje

Dianthus deltoides

- Steenanjer

Galium verum

- Geel walstro

Hieracium pilosella

- Muizenoor

Hypochaeris radicata

- Gewoon biggenkruid

ZAAIDICHTHEID

Jasione montana

- Zandblauwtje

Gemiddeld 1 gram per m2. Maximaal 1,5 - 2 gram per m2
voor een bloemrijk resultaat / publieksfunctie.

Leontodon hispidus

- Ruige leeuwentand

Leucanthemum vulgare

- Gewone margriet

Luzula campestris

- Gewone veldbies

ZAAI-INSTRUCTIE

Origanum vulgare

- Wilde marjolein

Zaaien: Jaarrond, maar bij voorkeur in de nazomer of in
het vroege voorjaar.
Minimum aantal geleverde soorten: 20

Plantago lanceolata

- Smalle weegbree

Plantago media

- Ruige weegbree

Primula veris

- Gulden sleutelbloem

Prunella vulgaris

- Gewone brunel

Ranunculus acris

- Scherpe boterbloem

Sanguisorba minor

- Kleine pimpernel

Silene vulgaris

- Blaassilene

Thymus pulegioides

- Grote tijm

Thymus serpyllum

- Kleine tijm

Trifolium arvense

- Hazenpootje

Aangezien het natuurlijk verspreidingsgebied van deze
soorten beperkt is, is dit mengsel uitsluitend bedoeld
voor gebruik in tuinen, parken en binnen de bebouwde
kom. Het is met name van belang dat de uitgangssituatie schraal is en bij voorkeur kalkrijk. M4 bevat lage
tot zeer lage soorten waaronder een aantal prachtige
soorten, zoals Tijm, Muizenoor en Ruige leeuwentand,
die weinig (licht)concurrentie van hoge soorten kunnen
verdragen. M4 trekt veel bijen, vlinders en andere
bloembezoekende insecten.
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