Drents akkermengsel
landschapsbeheer Drenthe

Wilt u meehelpen aan het voortbestaan van (bedreigde) insecten zoals
vlinder- en bijensoorten en de voor Drenthe ooit zo kenmerkende
bloemrijke akkers? Met op maat gemaakte Drentse zaadmengsels voor
bloemrijke akkers draagt u bij aan de biodiversiteit en versterkt u het
landschap.
Landschapsbeheer Drenthe biedt een alternatief voor uitheemse
zaadmengsels en heeft een eenjarig bloemrijk akkermengsel laten samenstelling door de Cruydt-Hoeck.
Het kleurrijke akkerbloemenmengsel bestaat uit
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Zaai instructie
In de praktijk kan het akkerbloemenmengsel vrijwel
jaarrond gezaaid worden,
mits het niet te nat, te
droog is of vriest. We
adviseren in het voorjaar
(april) of in het najaar
(september) te zaaien. Voor
het zaaien is het belangrijk
de grond voor te bereiden.
Hierbij is het volgende van
belang:
– Zaai in het begin niet
teveel zaad, om
uiteindelijk voor het
hele perceel voldoende
te hebben.
– Bewerk de locatie als
zijnde een akker: maak

het vrij van vegetatie
door spitten of ploegen.
– Verwijder hardnekkige
soorten als ridderzuring,
akkerdistel, winde, melde,
perzikkruid en kweekgras die niet in de akker
thuishoren (ook na het
zaaien).
– Maak het terrein
‘zaaiklaar’ door de
toplaag los te maken
met bijvoorbeeld
cultivator of hark.
– De grond verder
minimaal bewerken
anders is er kans op
woekerende planten.

– Zaai bij voorkeur breedwerpig met de hand
(evt. verdunnen met
zand: voor goede
verdeling, 1 kg zaden
mengen met ongeveer
een kruiwagen zand)
en hark daarna licht in.
Wij raden het af om te
bemesten.
– Daarna jaarlijks de
grond ieder jaar oppervlakkig bewerken; alleen
de bovenste 5-10 cm
roeren met frees of
cultivator (evt. jaarlijks
bijzaaien)

Het werk van Landschapsbeheer Drenthe wordt mede
mogelijk gemaakt met steun
van de provincie Drenthe, de
Drentse gemeenten en de
Nationale Postcode Loterij. De
afbeeldingen in deze flyer zijn
beschikbaar gesteld door de
Cruydt-Hoeck.
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Drents akkerbloemenmengsel
–	Bolderik
– Korenbloem
– Gele ganzenbloem
–	Echte kamille
–	Bleke klaproos
–	Dagkoekoeksbloem
–	Reukloze kamille
–	Driekleurig viooltje
–	Akkerviooltje
–	Akker-vergeet-mij-nietje
–	Akkerkool

