
Efficiënt en effectief agrarisch natuurbeheer is hét antwoord op 
de wensen en belangen van zowel overheden, de maatschappij, 
natuurbeschermers én agrarisch ondernemers. Met uitgekiende 
bloemen- en (gras)kruidenmengsels voorziet LG in de ideale 
uitgangssituatie.

Bij het samenstellen van akkerrandmengsels kijken we niet alleen naar het uiterlijk: 
een goed zaadmengsel heeft een hoog slagingspercentage, bevat soorten die goed 
standhouden, vergroot de biodiversiteit en heeft een grote aantrekkingskracht op nuttige  
insecten, zoals natuurlijke plaagbestrijders en bijen, en vogels.

Effectief & efficiënt 
agrarisch natuurbeheer 

AKKERRAND BLOEMRIJK 1
eenjarige vegetatie van hardzwenkgras en bloem- en kruidensoorten, waaronder klaproos, wilde 
korenbloem, zonnebloem, cosmos en koekruid. Geschikt voor alle grondsoorten.

AKKERRAND BLOEMRIJK 2
meerjarige vegetatie van hardzwenkgras en bloem- en kruidensoorten, waaronder gipskruid, klap-
roos, margriet en dille. Geschikt voor alle grondsoorten. 

WEIDEVOGELMENGSEL GRUTTO
meerjarige vegetatie van gras en bloem- en kruidensoorten, waaronder veldzuring, smalle weeg-
bree, klaver en pinksterbloem. Geschikt voor alle grondsoorten. 

MENGSELS OP MAAT
Heeft u specifieke wensen en wilt u een mengsel op maat, dan is dat ook uiteraard mogelijk. 
Onze ervaren specialisten denken graag met u mee over de samenstelling.

Zaadmengsels voor bloeiende akkerranden en vruchtbaar weidevogelbeheer

vernieuwde samenstelling



Kijk voor meer informatie en bestellen op www.limagrain.nl/natuurbeheer/  
of neem vrijblijvend contact op met onze specialisten:

 Jan Krijnen  06 – 53 74 61 78 jan.krijnen@limagrain.nl
 Job Steunenberg 06 – 22 55 80 67 job.steunenberg@limagrain.nl 
 Jos Groot Koerkamp 06 – 22 40 39 86 jos.groot-koerkamp@limagrain.nl
 Arie de Groot 06 – 22 79 05 40 arie-de.groot@limagrain.nl   
         

•	

 Agrarisch natuurbeheer: alleen maar voordelen!
•	 In het kort gezegd gaat het om beschermen, beleven en benutten.
•	 Natuurlijke beheersing van ziekten en plagen (bladluizen, tripsen, rupsen, etc.).
•	 Dus een lager gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
•	 Vergroting van de biodiversiteit.
•	 Stimulering van nuttige bestuivende insecten, zoals bijen, vlinders en hommels.
•	 Instandhouding van populaties weide- en akkervogels.
•	 Minder uitspoeling van mineralen.
•	 Verbetering van waterkwaliteit (Kaderrichtlijn Water) (30-60% emissiereductie).
•	 Verfraaiing van het landschap.

wij zijn ketenpartner van 

BLOEMRIJK 1
éénjarig

17 soorten

BLOEMRIJK 2
meerjarig
11 soorten

GRUTTO
weidevogelmengsel 

10 soorten

Tips voor inzaai & beheer van 
akkerranden

•	 inzaaiperiode: maart tot medio juni 

•	 zorg voor een fijn, kruimelig zaaibed;  
een vals zaaibed verlaagt de onkruiddruk 

•	 zaai oppervlakkig, 1-2 cm diep, druk de grond 
lichtjes aan en laat deze niet uitdrogen 

•	 geef geen bemesting: hoe armer de grond,  
des te rijker de vegetatie 

•	 bij een éénjarige akkerrand is maaien niet 
nodig; maai een meerjarige akkerrand tussen 
eind juni en medio juli op 10 cm; herhaal dat 
enkel de eerste twee jaar rond half september 

•	 voer het maaisel bij voorkeur af 

•	 faseer het beheer voor behoud van de 
biodiversiteit; meerjarige akkerranden bloeien 
dan het hele jaar 

•	 voorkom veronkruiding en vergrassing, dat  
draagt bij aan een langere levensduur

Tips voor inzaai & beheer van
kruidenrijk grasland  

•	 inzaaiperiode: maart t/m september 

•	 ga uit van een uitgesteld maaibeheer tot ergens 
in de periode 23 mei - 22 juni, of kies voor een 
combinatie van beweid land en vroeg en laat 
gemaaid grasland op verschillende data in juni 
met gebruik van maaitrappen in mei 

•	 besteed aandacht aan nestbescherming en  
randenbeheer

16 kg/ha 32 kg/ha 32 kg/ha

alle mengsels zijn leverbaar in eenheden van 8 kg


