
Versterk de biodiversiteit met een bloemrijk Horst aan de Maas.
Met 100 m2 draag je al bij aan het vergroten van het leefgebied  van allerlei insecten, vogels en zoogdieren.

Gratis advies!
Gratis bloemenmengsel!
Inzaaihulp grotere percelen.

Beschikbare bloemenmengsels:

Vier kleuren kracht Bonte akkerrand Bloemrijk hooigrasland
Voor zeer voedselrijke grond of bij hoge onkruiddruk Specifiek voor akkerranden Met grassen voor hooiproductie
Sterke snelle dekking Geen probleemsoorten Niet maaien voor 15 juni
Aantal soorten: 4 Aantal soorten: 15 Aantal soorten: 29
Vooral voedsel voor honingbij en hommels Voor alle insecten en vogels Voor alle insecten en vogels
Bloeiende bloemen tot en met augustus Bloeiende bloemen van april tot en met oktober Rustig ingetogen kleurenbeeld
Eenjarig Eenjarig Meerjarig
Jaarlijks de grond bewerken en inzaaien Jaarlijks de grond bewerken en inzaaien Maaibeheer noodzakelijk

Op weg naar de bloemenweide Duurzame bloemenweide Patrijzenmengsel 
Voor rijkere gronden in de overgang naar een meerjarige 
bloemenweide

Voor voedselarme gronden of waar al langere tijd 
een bloemenmengsel groeit

Landelijk en agrarisch gebied met weinig bebouwing

aantal soorten: 27 aantal soorten: 41 aantal soorten: 27
Zeer geschikt voor alle bijen en vlinders Zeer geschikt voor alle insecten en vogels Voor patrijzen en vogels maar ook insecten. 
Grote bloemen- en kleurenvariatie Grote bloemen- en kleurenvariatie, al vanaf jaar 1 vanaf 2e jaar bloemrijk
Lange bloeiperiode Lange bloeiperiode, veel variatie in hoogte Bloeiperiode tot in de herfst
Een- twee- en meerjarig Een-, twee en vooral meerjarig mengsel Mix van een- twee- en meerjarig mengsel
Specifiek maaibeheer en jaarlijks wat bijzaaien Specifiek maaibeheer Specifiek maaibeheer en herinzaai in delen

Toelichting op de samenstelling van de mengsels
De mengsels bevatten bloemenzaden en soms granen. Er zitten met uitzondering van het bloemrijk hooigrasland, geen grassen in, deze komen vanzelf.
eenjarige soorten Eenjarige planten bloeien in hetzelfde jaar als ze gezaaid zijn. Daarna verdwijnen ze grotendeels.
tweejarige soorten Tweejarige planten vormen in het eerste jaar een rozet van bladeren en gaan in het tweede jaar bloeien.
meerjarige soorten Meerjarige planten, oftewel vaste planten, bloeien jaar na jaar, totdat ze te oud worden.

Kijk op www.landschaphorstaandemaas.nl bij "mijn omgeving groener maken"


