Vele jaren bloei
	Hoogte ca. 20 - 50 cm
Zonnig tot lichte schaduw
	Geschikt voor alle grondsoorten
Permanente invulling
Eenvoudig
Regelmatig maaien en afvoeren
Voor bijen en vlinders

M5
‘Nectar onder het maaimes’
bloemrijk gazon

Mengsel M5 bevat de volgende soorten
Bellis perennis

Madeliefje

Bloemenmengsel dat meegezaaid kan worden met een kleine

Cardamine pratensis

Pinksterbloem

hoeveelheid gazongrasmengsel. De soorten in het mengsel

Crepis capillaris

Klein streepzaad

kunnen in het lage gazon vaak toch bloemen vormen die benut

Erodium cicutarium

Gewone reigersbek

kunnen worden door bestuivende insecten. Dit mengsel kunt u

Hypochaeris radicata

Gewoon biggenkruid

op verschillende manieren beheren. Als intensief gazon (weinig

Lotus corniculatus var.

Gewone rolklaver

bloei) iedere 1 - 2 weken maaien, het maaisel mag blijven liggen,

corniculatus

maar liever afvoeren. Als extensief gazon (weinig - matige bloei)

Medicago lupulina

Hopklaver

iedere 3 - 6 weken maaien, maaisel afvoeren, met name in de

Plantago lanceolata

Smalle weegbree

beginfase. Als bloemrijk grasland 1 - 2 x per jaar maaien, het

Prunella vulgaris

Gewone brunel

maaisel afvoeren. Een zeer bloemrijk resultaat kan niet verwacht

Ranunculus repens

Kruipende boterbloem

worden wanneer er veel gemaaid wordt. Dit mengsel is vooral

Rumex acetosella

Schapenzuring

op insecten gericht, ter ondersteuning van ecologisch beheer

Scorzoneroides autumnalis

Vertakte leeuwentand

en is ontwikkeld vanuit de inspiratie en samenwerking met de

Trifolium dubium

Kleine klaver

gemeente Groningen.

Trifolium pratense

Rode klaver

Trifolium repens FG

Witte klaver

Veronica chamaedrys

Gewone ereprijs

Zaaidichtheid
Zaai voor een ‘avontuurlijk grasveld’ met hier en daar een bloemetje 1 - 2 gram bloemzaden gecombineerd met maximaal 1 - 2
gram graszaden per m2. Is een bloemrijk resultaat gewenst, zaai
dan géén graszaden mee. In dat geval is de zaaidichtheid van het
bloemenmengsel gemiddeld 1 gram per m2. Hanteer voor een
bloemrijk resultaat / publieksfunctie maximaal 1,5 - 2 gram per
m2. Houd er rekening mee dat op vochthoudende grond grassen
snel de overhand krijgen.

Zaai-instructie
Zaaien: Jaarrond, maar bij voorkeur in de nazomer of het vroege
voorjaar.
Minimum aantal geleverde soorten: 13
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