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BIJENMENGSEL MET ÉÉN- EN
TWEEJARIGE SOORTEN

2-3 jaar veel bloei en kleur
gemengd laag en hoog ca.30-140 cm
zonnige plek
geschikt voor alle grondsoorten
tijdelijke natuur
1 x per 3 jaar opnieuw inzaaien
maaien en afvoeren in het voorjaar
specifiek ontwikkeld voor
wilde bijen en vlinders

Goede drachtplanten en bloei door het hele seizoen
is van groot belang voor onze wilde- en honing-bijen,
maar natuurlijk ook voor onze vlinders. Onze overige
mengsels zijn ook geschikt voor wilde bijen, maar in dit
mengsel hebben we ons bij de samenstelling speciaal
gericht op deze beestjes. Mooi in combinatie met een
bijenhotel! Aangezien het natuurlijk verspreidingsgebied
van sommige van deze soorten beperkt is, is dit mengsel
uitsluitend bedoeld voor gebruik in tuinen, parken en
binnen de bebouwde kom. Vanaf het eerste of tweede
jaar kunt u een bloemrijk resultaat verwachten. Jaarlijks
maaien en jaarlijks de grond licht verstoren in februarimaart.

MENGSEL N2 BEVAT DE VOLGEN DE SOORTEN
Alliaria petiolata

- Look-zonder-look

Anchusa officinalis

- Gewone ossentong

Anthemis arvensis

- Valse kamille

Berteroa incana

- Grijskruid

Carum carvi

- Karwij

Centaurea cyanus

- Korenbloem

Cichorium intybus

- Wilde cichorei

Daucus carota

- Peen

Dipsacus fullonum

- Grote kaardebol

Echium vulgare

- Slangenkruid

Glebionis segetum

- Gele ganzenbloem

Isatis tinctoria

- Wede

Jasione montana

- Zandblauwtje

Leucanthemum vulgare

- Gewone margriet

Malva moschata

- Muskuskaasjeskruid

Matricaria chamomilla

- Echte kamille

ZAAI-INSTRUCTIE

Misopates orontium

- Akkerleeuwenbek

Zaaien: Jaarrond, maar bij voorkeur in de nazomer en
herfst of het vroege voorjaar tot half mei voor een
bloemrijk resultaat.
Minimum aantal geleverde soorten: 28

Myosotis arvensis

- Akker-vergeet-mij-nietje

Oenothera biennis

- Middelste teunisbloem

Papaver rhoeas

- Grote klaproos

Picris hieracioides

- Echt bitterkruid

Reseda luteola

- Wouw

Silene dioica

- Dagkoekoeksbloem

Tragopogon porrifolius

- Paarse morgenster

Tragopogon pratensis

- Gele morgenster

Trifolium arvense

- Hazenpootje

Trifolium pratense

- Rode klaver

Tripleurospermum maritimum

- Reukeloze kamille

Viola arvensis

- Akkerviooltje

Viola tricolor

- Driekleurig viooltje

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

2

Grote kaardebol - Dipsacus fullonum.
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