
 

0525  PLEIJBOZA nostalgische bloemenweide mengsel 

              

 

Toepassing 
De nostalgische bloemenweide roept herinneringen op uit de kinderjaren,  hoe een bloemenweide er uitziet: bont, 
geurend,mooi en vol leven van bijen, hommels, vlinders en sprinkhanen. Daartoe behoort ook  het bonte bloemenpakket 
van klokjesbloemen. Margrieten, boterbloemen en vele andere. Een constante bloei van het vanaf het vroege voorjaar tot  
de herfst van hoge plantentot kleine sierlijke planten zoals de sleutelbloem  ingelijst door atraktieve grassen. 
In het eerste jaar bloeit een veelvoud van  soorten  zoals Korenbloem,Bolderik  en Klaproos. In het tweede jaar beginnen 
zich de meerjarige soorten van de droomweide te ontwikkelen. 
 
Het mengsel is geschikt voor niet-extreme bodemtypes. 
 
Samenstelling 
Het mengsel bestaat uit minstens 35 soorten. Het zaad bevat 44 % grassen en 56 % kruiden( gewichtspercentage) 
 
 
Vulstof 
De meeste soorten  vragen van nature een geringe  hoeveelheid  zaad  van 0.5  tot 5 gram per m2., aangezien van  de 
meeste soorten de zaden zeer klein zijn. Sommige soorten hebben meer als 1000 zaden/gram. Om het zaaien te 
vergemakkelijken  en ook om de zaden beter te verdelen, is een vulstof van zuivere graanproducten toegevoegd. Door 
een vulstof aandeel van 90 % en 10 % zuiver zaad, wordt een practische  zaaihoeveelheid van 25 gram/m2 bereikt. Dit 
betekent :  2600 zaden/ 2,5 gram per vierkante meter. 
 
Uitzaai- en verzorging 
Er kan gezaaid worden in het voorjaar, zomer en herfst. Het snelste resultaat wordt verkregen  einde zomer, bij milde 
temperatuur tot begin Oktober, aangezien de zaden bij gorote temperatuurverschillen tussen dag en nacht sneller 
kiemen. Ook  vanwege de koudkiemers is uitzaai in de herfst aan te raden, omdat deze zaden een vorstperiode alvorens 
te kiemen nodig hebben. Anders verschijnen deze pas een jaar later. 
 
De zeer fijne wildbloemzaden  verlangen een optimaal bodemcontact. Daarom moet de bodem zorgvuldig worden 
voorbereid. Veel zaden hebben alvorens te kiemen licht nodig en mogen daarom niet met aarde bedekt worden. Licht 
aandrukken in de grong is ideaal. Na het kiemen moeten de zaden gedurende 3-4 weken voldoende vocht krijgen, zodat  
deze waarevolle kiemplanten niet verdrogen. In elke bodem bevinden zich groot aantal zaden van allerlei soorten. 
Daarom moet men regelmatig op ongewenste soorten kontroleren en deze zo niet mechanisch verwijderen. Bij grotere 
oppervlaktes raden wij een maaihoogte aan van 10 cm, zonodig herhaald, om ongewenste één jarige planten en grassen 
te onderdrukken. 
Later is  één of twee keer maaien per jaar voldoende.  
De eerste maai eind Mei tot midden Juni , na de aarvorming van de grassen, de tweede maai midden October. Bij 
geringe aanwas is  1x maaien in het najaar voldoende. 
 
 
Gemaaid wordt met een maaibalk of zeis .Het is wenselijk dat de maaihoogte niet onder de 10 cm ligt.  Om verrotting 
tegen te gaan is het raadzaam ,vooral bij grotere hoevelheden of vochtig weer , van het maaiveld te verwijderen. 
1x maaien per jaar  bevordert  het uitzaaien en stablizeerd daardoor het bestand.  
Bovendien worden vlinderrupsen en andere insecten minder gestoord. Daarvoor is het ook raadzaam ,niet de gehele 
oppervlakte in 1 keer te maaien, maar n etappes. 
 
De oppervlakte mag in géén geval bemest worden.!. 
 
Kiemtijd 
Bij vochtige bodem kann men na 2 weken al de eerste kiemplanten verwachten. Veel planten zullen pas in het daarop 
volgende voorjaar kiemen, einige zelfs nog later, aangezien de natuur veel wildplanten een kiemremming als 
bescherming heeft meegegeven. 
Wie geduld heeft  wordt na uiterlijk 3 jaar beloond met een kleurrijke en duurzame flora beloond. 
 
Garantie 
Het mengsel wordt zorgvuldig  samengesteld uit hoogwaardige zaadpartijen  met optimale zuiverheid en kiemkracht. De 
beschikbare hoeveelheden  per soort zijn afhankelijk van de oogstmogelijkheden.Wij kunnen daarom geen vaste norm  
voor de gebruikswaarde  garanderen.; ook behouden wij  ons geringe wijzigingen in de hoeveelheden per soort  en de  



 

samenstelling  van het mengsel voor. Geringe hoeveelheden of soorten kunnen daarbij worden vervangen door 
geljkwaardige soorten en hoeveelheden. 
Een negatieve invloed sluiten wij daarbij uit. Men moet er van uit gaan, dat niet alle soorten later op  het perceel terug te 
vinden zijn. Dit hangt in belangrijke mate af  van de bodem omstandigheden ter plaatse  . Er zal zich  een geheel  
individuele situatie ontwikkelen. 
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0525 PLEIJBOZA  nostalgisch bloemenweide mengsel 

   tot 3 kg af 3kg  af 10 kg af 30 kg af 100 kg 

met 90 % vulstof   26.00    21.00    18.50    17.40    15.70 

zuiver zaad  219.00  192.00  169.00  160.00  144.50 

 

Soort Nederlandse naam % DKG       ◊ ○ cm kleur Bl.m. B Ф a 

Anthoxanthum odoratum Reukgras 10,0 0,60         25 Gras 4 - 6   5 

Briza media Trilgras-bevertjes 6,0 0,70         35 Gras 5 - 7   5 

Calendula arvensis Akkergoudsbloem 1,0 8,00         10 Fel-geel 5 - 10   1 

Campanula rotundifolia Grasklokje 1,0 0,06         30 Violet/blauw 6 - 9 ●  5 

Capsella bursa pastoris Herderstasje 1,0 0,10         30 Wit 3 - 10   1 

Carum carvi, wild Echte karwij 1,5 3,00         60 Wit 5 - 7   2 

Centaurea cyanus Korenbloem 4,0 4,00         55 Blauw 6 - 10 ●  1 

Centaurea jacea Knoopkruid 1,5 1,20         50 Purper 6 - 10 ● R 5 

Centaurea scabiosa Grote Centaurie 1,5 5,00         75 Purper 6 - 9 ●  5 

Chrysanthemum segetum Gele ganzenbloem 2,0 1,10         35 Geel 5 - 10   1 

Cynosurus cristatus  Kamgras 10,0 0,65         35 Gras 6 - 7   5 

Dianthus carthusianorum Karthuizer anjer 2,0 0,85         28 Purper 6 - 9  S 5 

Dianthus deltoides Heideanjer 2,0 0,19         20 Purper 6 - 9   5 

Festuca ovina  Genaald schapegras 9,0 0,90         35 Gras 6 - 7  R 5 

Galium mollugo Glad walstro 1,0 0,60         60 Wit 5 - 9  R 5 

Galium verum Geel walstro 2,0 0,40         45 Citoengeel 6 - 9 ● R 5 

Geranium pratense Beemdooievaarsbekl 2,0 7,50        ○ 55 Blauw/violet 5 - 8 ●  5 

Isatis tinctoria Wede 1,0 8,50         85 Geel 5 - 6   1 

Knautia arvensis Beemdkroon 2,5 4,50         55 Blauw/lila 7 - 8 ● S 5 

Leucanthemum vulgare 
heimisch 

Margriet 3,0 0,40         40 Wit 5 - 10   5 

Lotus corniculatus  Gewone rolklaver 2,0 1,20         18 geel 5 - 8 ● R 5 

Malva moschata Muskuskaasjeskruid 1,5 2,00        ○ 50 Rose 7 - 9 ● R 5 

Matricaria recutita Echte Kamille 1,0 0,05         25 Wit 5 - 7   1 

Onobrychis viciifolia  Esparcette 2,0 20,00         45 Rose 5 - 7 ● R 5 

Origanum vulgare Echte marjolijn 2,0 0,08         40 Purper 7 - 10 ●  5 

Papaver dubium Bleke klaproos 1,0 0,11         45 Oranje/rood 5 - 6   1 

Papaver rhoeas Grote klaproos 2,0 0,11        ○ 50 Scharlakenro
od 

5 - 7 ●  1 

Plantago media Ruige weegbree 2,0 0,25         25 Wit 5 - 7   5 

Poa pratensis  Veldbeemdgras 9,0 0,30         30 Gras 5 - 6  R 5 

Primula veris Echte sleutelbloem 2,0 1,20       ◊ ○ 15 Dokergeel 4 - 5 ● R 5 

Ranunculus acris Scherpe boterbloem 2,0 1,60         65 Geel 5 - 7 ●  5 

Salvia pratensis Veldsalie 3,0 1,80         45 Donkerblauw 4 - 8 ● R 5 

Securigera varia Bont kroonkruid 1,5 5,00        ○ 80 Rosa/lila/wit 6 - 8  R 5 

Silene flos cuculi Koekoeksbloem 2,5 0,10         45 Roserood 5 - 7  S 5 

Thymus pulegioides Grote tijm 1,5 0,13         13 Helderviolet 6 - 9 ● R 5 

Veronica chamaedrys Gewone ereprijs 0,5 0,20         20 Azuurblauw 4 - 6 ●  5 

Veronica teucrium Ereprijs 0,5 0,25        ○ 28 Lichtblauw/ro
se 

6 - 7  R 5 

                  
                  

                  

                  
   % = Gewichtpercentage zuiver zaad 
       entspricht 16 %, dazu 84 % Füllstoff 

   DKG = Duizendkorrelgewicht 
   ◊ = Koudkiemer 

   ○ = Hardschalig 
   cm = Gemiddelde hoogte 

   Bl.m. = BLoeimaand 
   B = Bijen en Hommeldrager 

   Ф = Vlinders (V) en Rupsen daarvan (R) 
   a = Levensduur:  1 = éénjarig, 2 =tweejarig, 5 =vaste palnt 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
     

     
    



 
 


