
 

LG Akkerrand bloemrijk 1 
LG Akkerrandmengsel bloemrijk 1 is een éénjarige vegetatie van  
hardzwenk- en roodzwenkgras en 16 bloem- en kruidensoorten,  
Geschikt voor alle grondsoorten. 
.  

LG Akkerrand bloemrijk 2 
Akkerrandmengsel LG Bloemrijk 2 is een meerjarige vegetatie van  
hardzwenkgras en 10 bloem- en kruidensoorten, Geschikt voor alle  
grondsoorten, zeer hoge slagingskans en uitbundige bloei.  

Brandenburger bijenweide 
Speciaal ontwikkeld voor het stimuleren en voeden van insecten.  
Aanbevolen door experts in Duitsland. Snelle beginontwikkeling  
en daardoor onkruidonderdrukkend 
 

Bloeiparadijs Lippstadt 
Het bloemrijke mengsel zorgt voor een prachtig bloeiend land- 
schap. Bloeiparadijs Lippstadt is een bewezen mengsel als bijen-  
en vlinderweide. De samenstelling bestaat uit soorten met  
verschillende bloeitijd om zo een lange bloeiperiode te bereiken.  

Assortiment akkerranden en bloemenmengsels 
 

Het inzaaien van akkerranden en bloemenmengsels met drachtplanten heeft de afgelopen 
jaren een groei doorgemaakt. Naast een mooi aanblik voor de omgeving hebben akker- 
randen en bloemenmengsels met drachtplanten ook een positief effect op de biodiversiteit 
en het aantrekken van nuttige insecten. 
 

Voordelen van akkerranden: 
• Verhogen biodiversiteit 

• Aantrekken nuttige insecten 

• Beter imago en positieve reacties uit de omgeving 

• Telt mee voor de GLB-vergroening.  
 

Assortiment akkerranden 
Agriant heeft 2 akkerrand mengsels in zijn assortiment. Beide hebben een andere samenstelling en doel. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Assortiment bloemenmengsels met drachtplanten 
Het inzaaien van een mengsel van drachtplanten is een van de 
mogelijkheden om aan de GLB vergroeningsplicht te voldoen. 
Een bloemmengsel dat geschikt is voor de vergroening braak met 
drachtplanten moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Ook 
aan de teeltduur worden een aantal voorwaarden gesteld: 

• Er moeten minimaal drie soorten toegestane 
drachtplanten in het mengsel zitten  

• De grond moet minimaal 6 maanden braak blijven liggen 
in de periode van 15 maart tot en met 15 november.  

• Op de eerste dag van de 6 maanden moet het mengsel 
ingezaaid zijn.  

• Van mei tot en met augustus moet er minimaal 1 soort 
van de drachtplanten in bloei staan. 

 

Agriant heeft de onderstaande 2 mengsels in zijn assortiment:  

• Inzaai maart tot medio juni 

• Zaaiadvies 16 kg/ha 

• Hoge slagingskans, bloeit langdurig   

• 1 jarig mengsel, geen onderhoud 

• Inzaai maart tot medio juni 

• Zaaiadvies 32 kg/ha   

• Maaien op 10 cm in juni en half sep.   

• Meerjarig mengsel,  bloeit langdurig 

• Inzaai eind april tot begin mei 

• Zaaiadvies 10-15 kg/ha   

• Snelle beginontwikkeling 

• Geschikt voor braak met drachtplanten 

• Inzaai april tot mei 

• Zaaiadvies 25 kg/ha   

• Snelle start van de bloei 

• Geschikt voor braak met drachtplanten 

   Neem voor vragen contact op met uw adviseur  
 

Voor bestellingen:  0591-642222  of  bestellingen@agriant.nl 
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