
 

Bijlage  
 
 
 
 

De zaadmengsels die u worden aangeboden verhogen de biodiversiteit 
op uw bedrijf.  
Zeker wanneer u op dit moment nog geen kruidenrijke stroken langs of 
in uw gewassen heeft, of wanneer u nog geen ervaring heeft opgedaan 
met kruidenrijk grasland, of een zogenaamd saladebuffet. 
 
Het door ons aangeboden grasmengsel is de Field Star Graskruidenmix 
Extra, waarvan ong. 40 kg per ha ingezaaid kan worden van aug-okt en 
van maart-mei.  
 
Van het herfstkruidenmengsels kunt u het beste 25-30 kg/ha zaaien 
vanaf half oktober, terwijl het voorjaarsmengsel het beste op gang 
komt als de bodemtemperatuur boven de 10 °C komt. 
 
Graag verwijzen we u naar 2 brochures van het LBI met uitgebreide 
informatie over het gebruik van de door ons aangeboden mengsels met 
bijbehorende tips voor een succesvolle teelt en benutting: 

• Van gepeperd naar gekruid grasland 
(https://www.louisbolk.org/downloads/3258.pdf) 

• Aanleg en onderhoud van akkerranden (3039) 
(https://www.louisbolk.org/downloads/3039.pdf) 

 
Het FAC betrekt dit jaar de zaaizaden van Ten Have Seeds. 
 
z.o.z. voor de gedetailleerde samenstellingen  

https://www.louisbolk.org/downloads/3258.pdf
https://www.louisbolk.org/downloads/3039.pdf


 

De samenstelling van het akkerrandenmengsel voor herfstinzaai: 
 
Graan/gras: 15 wintertarwe 

 15 wintergerst 

 2 beemdlangbloem 

 2 kamgras 

Vlinderbl: 2 incarnaat klaver 

 2,5 kropaar 

 3 roodzwenkgras  

 2 timothee 

 3 erwt 

 6 esparcette 

 2 witte weideklaver 

 2 gewone rolklaver 

 1 rode klaver (dipl) 

 0,5 honingklaver 

 4 lupine 

 2 luzerne 

 1 lathyrus oderatus 

 3 winterwikke 

 

Kruiden: 1 wilde akelei 

 2 boekweit 

 0,5 boerenwormkruid 

 1 wilde chicorei 

 1,5 gewone duizendblad 

 3 facelia 

 3 gele ganzebloem 

 1 gierst 

 1 groot kaasjeskruid 

 2 klaproos 

 3 korenbloem 

 3 margriet 

 1 pastinaak 

 2 kleine pimpernel 

 1 slangenkruid 

 2 vlas 

 1 smalle weegbree 

 3 zonnebloem 

Het mengsel voor inzaai in het voorjaar is hetzelfde met uitzondering van de 
granen: de wintertarwe en-gerst zijn vervangen door zomertarwe en haver, 
en de winterwikke door zomerwikke. 
 

Het graslandmengsel voor productief kruidenrijk gras bestaat uit:

 
 

 
 

 

 

 

Kruiden:  
5 cichorei SPADONA 

0,5 duizendblad 

2 karwij GINTARAS 

0,5 wilde peen 

2,5 peterselie 

3 kleine pimpernel 

2,5 smalle weegbree 

Grassen- en klavers: 

13 Engels raaigras lt.tetra MERKEM 

13 Engels raaigras mt.dipl. ARSENAL 

11 Timothee ALMA 

8 Festulolium PERUN 

5,5 Rietzwenkgras LIPALM 

5 Rietzwenkgras MARGO 

5 Witte Klaver MERWI 

5 Rode klaver MARIETA 

6,5 Luzerne ALBA 

3,5 Gele honingklaver 


