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BLOEMRIJK MENGSEL VOOR RUIGE 

ONDERBEGROEIING EN BOSZOMEN

OP VOEDSELRIJKE GROND

Een middelhoog bloemenmengsel voor onderbegroeiing 
en boszomen op matig tot redelijk voedselrijke grond. 
Vooral op meer voedselrijke gronden kan dit mengsel 
vrij ruig zijn. Lichte verstoring in de bodem wordt 
redelijk goed verdragen. Afhankelijk van de beschikbare 
lichtinval kunt u vanaf het tweede of derde jaar een 
bloemrijk resultaat verwachten. Jaarlijks maaien in 
oktober - februari. 

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

ZAAI-INSTRUCTIE
Zaaien: Jaarrond, maar bij voorkeur in de nazomer of in 
het vroege voorjaar. 
Minimum aantal geleverde soorten: 22

Bij O1 geen akkerbloemen meezaaien. Hoewel O1 
prachtige resultaten kan bieden bij een schaduw- en 
voedselrijke situatie, zal een iets minder voedselrijke 
situatie soorten als Heggendoornzaad, Stinkende gouwe, 
Ruig klokje, Bosandoorn en Valse salie kansen bieden 
zich goed te ontwikkelen in het mengsel. O1 zal in veel 
gevallen in het eerste jaar veel Akkerkool laten zien en 
na de eerste winter veel Gewone brunel en Fluitenkruid, 
maar bij een mooie overgang van schaduw naar licht 
kunnen in de loop der jaren veel soorten goed tot hun 
recht komen. Delen met zeer vochthoudende grond 
zijn gunstig voor de ontwikkeling van Koninginnekruid, 
Moerasspirea en Gewone engelwortel.

MENGSEL O1 BEVAT DE VOLGEN DE SOORTEN
Alliaria petiolata - Look-zonder-look

Angelica sylvestris - Gewone engelwortel

Anthriscus sylvestris - Fluitenkruid

Arctium lappa - Grote klit

Campanula trachelium - Ruig klokje

Chaerophyllum temulum - Dolle kervel

Chelidonium majus - Stinkende gouwe

Digitalis purpurea - Vingerhoedskruid

Eupatorium cannabinum - Koninginnenkruid

Filipendula ulmaria - Moerasspirea

Geranium robertianum - Robertskruid

Geum urbanum - Geel nagelkruid

Heracleum sphondyleum - Gewone berenklauw

Lapsana communis - Akkerkool

Myosotis sylvatica - Bos-vergeet-mij-nietje

Prunella vulgaris - Gewone brunel

Scrophularia nodosa - Knopig helmkruid

Silene dioica - Dagkoekoeksbloem

Stachys sylvatica - Bosandoorn

Tanacetum vulgare - Boerenwormkruid

Teucrium scorodonia - Valse salie

Torilis japonica - Heggendoornzaad

Valeriana officinalis - Echte valeriaan

Vicia cracca - Vogelwikke

O1
•	 vele	jaren	bloei
•	 gemengd	laag	en	hoog	ca.	30-120	cm
•	 halfschaduw
•	 weinig	bloei	in	het	eerste	jaar
•	 matig	voedselrijke	grond	
•	 permanente	invulling
•	 jaarlijks	1	x	maaien	en	afvoeren
•	 voor	bijen,	vlinders	en	vogels


