EFFECTIEF
AGRARISCH
NATUURBEHEER
bloem- en kruidenmengsels
voor meer biodiversiteit
Biodiversiteit, natuurinclusieve landbouw, vergroening:
de natuurwaarde van de Nederlandse land- en tuinbouw ligt
onder het vergrootglas. Voor een duurzaam maatschappelijk
draagvlak zullen ondernemers maatregelen moeten treffen die
de kwaliteit en diversiteit van het agrarisch landschap zichtbaar
verhogen.

DAT KAN MET DE INZET VAN AKKERRANDEN KRUIDENMENGSELS.
Onze bloemen- en kruidenmengsels zijn speciaal samengesteld om de
soortenrijkdom in akkerranden, graslanden en overige stroken een
forse impuls te geven. Vraag ernaar bij je zaaizaadleverancier of kijk
op www.lgseeds.nl onder natuurbeheer.

AGRARISCH NATUURBEHEER IN BEELD

NATUURINCLUSIEF BOEREN
Met slim samengestelde akkerkruidenmengsels is natuurinclusieve landbouw voor elke agrarisch ondernemer
weggelegd. Kenmerken van deze mengsels:
•

Hoge slagingskans, met snelle beginontwikkeling voor onkruidonderdrukking

•

Samengesteld uit gewaardeerde inheemse soorten

•

Zeer geschikt voor extensief beheer

•

Kruiden bevatten inhoudsstoffen met een geneeskrachtige c.q. helende werking qua diergezondheid

ZAADMENGSELS VOOR AGRARISCH NATUURBEHEER
Als Nederlands grootste veredelaar en aanbieder van landbouwzaaizaden voor professioneel gebruik in de
veehouderij, akkerbouw en groensector voorziet LG in hoogwaardige zaadmengsels die de biodiversiteit een
forse impuls geven. Naast onze veel toegepaste akkerrandmengsels en het Gruttomengsel voor weidevogelbeheer is er nu Graslandkruiden (nieuw) en maken we bloem-/kruidenmengsels op maat.

AKKERRAND BLOEMRIJK 1

AKKERRAND BLOEMRIJK 2

1-jarig bloemenmengsel met 17 soorten

meerjarig bloemenmengsel met 11 soorten

Inzaai: voorjaar
Hoeveelheid: 16 kg/ha
Verpakking: 8 kg

Inzaai: voorjaar
Hoeveelheid: 32 kg/ha
Verpakking: 8 kg

NIEUW

GRASLANDKRUIDEN

GRUTTO WEIDEVOGELBEHEER

Meerjarig kruidensupplement voor het verrijken Meerjarig graskruidenmengsel voor
weidevogelbeheer, met 10 soorten
van weilanden, met 17 soorten
Inzaai: voorjaar / najaar
Hoeveelheid: 2 kg/ha
Verpakking: 1 kg

Inzaai: voorjaar / najaar
Hoeveelheid: 32 kg/ha
Verpakking: 8 kg (kruiden én weidegras BG11)

TOPCHEVAL KRUIDENMIX

MENGSELS OP MAAT

Meerjarige kruidenmix voor paarden- en
schapenweiden, met 4 soorten
Inzaai: voorjaar / najaar
Hoeveelheid: 3 kg/ha
Verpakking: 1 kg

Stel zelf uw mengsels samen uit ons zeer ruime
assortiment grassen, bloemen en kruiden.
Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Informatie en advies:
Limagrain Nederland BV
Postbus 1 - 4410 AA Rilland
Tel. 0113 - 55 71 00
info@limagrain.nl

www.lgseeds.nl

