RUIMTE VOOR PLANT EN DIER

Aanleg- en onderhoudswijzer Drents akkerbloemenmengsel
Voorjaar (april)
of najaar
(september)

Vrijmaken van aanwezige
begroeiing (ondiep
spitten of ploegen)
Advies: bewerk
zo minimaal mogelijk

Aanwezige
hardnekkige
onkruiden
verwijderen
(o.a. ridderzuring, akkerdistel en
kweekgras)

Toplaag los maken
met een cultivator of
hark

Zaden verdunnen met
licht vochtig zand
(1 kg mengsel mengen
met 1 kruiwagen zand)

Oppervlakkig
inzaaien,
bij voorkeur
breedwerpig
met de hand en
eventueel licht
inharken

Jaarlijks de bodem
oppervlakkig bewerken
(bovenste 5 cm roeren
met frees of cultivator)
en eventueel bijzaaien

De azuurblauwe korenbloem, de bleke klaproos en de diepgele gele
ganzenbloem. Samen met andere akkerbloemen vormen ze het Drents
akkermengsel en fleuren ze het landschap op. Mensen genieten
van dit uitgebreide kleurenpalet en het biedt insecten voedsel- en
voortplantingsmogelijkheden. Kleurrijke bloemenweiden zijn waardevol voor
allerlei dieren.
Snel bloemrijk
Akkerbloemen zijn veelal eenjarige planten. Na het zaaien geven ze in
hetzelfde of volgende jaar een bloemrijk resultaat. Het mengsel is vooral
geschikt voor zonnige plekken, als tijdelijke invulling van percelen of om
plekken op te fleuren. Om een ouderwetse akker na te bootsen kan het
mengsel worden gecombineerd met granen. Laat het dan tot het einde van
de winter staan, zodat het in koudere perioden kan dienen als voedsel voor de
vogels.
Ideale zaaitijd
Zaaien kan in principe het hele jaar rond, als het maar niet vriest, te nat of
te droog is. De beste periode om te zaaien is in de nazomer/vroege herfst
vanwege de natuurlijke zaadval; daarnaast in het vroege voorjaar tot half april.
Zaai het mengsel op niet te schrale of te natte gronden. Een goed doorlatende,
matig vochtige bodem is het meest geschikt.

Tip! Bewerk de grond zo minimaal mogelijk. Dit is beter voor de
bodemstructuur en daarmee voorkomt u dat onkruidzaden opkomen en
voedingsstoffen vrij komen.
Let op! Als er veel onkruidzaden in de grond zitten, is het sterk aan te bevelen
deze eerst terug te dringen met de zogenoemde “valszaaibedmethode”. Hierbij
wordt het in te zaaien deel zaaiklaar gemaakt, maar wordt gewacht met
zaaien. De kiemende onkruiden worden om de 2-3 weken (op een zonnige dag)
ondiep geschoffeld. Doe dit een paar keer en hark na de laatste schoffelronde
de kiemplanten eraf. Daarna kan er worden gezaaid!
Nazorg
Wilt u jaarlijks blijven genieten van de akkerbloemen, dan bestaat het beheer
uit het jaarlijks oppervlakkig bewerken van de bodem, zoals gebruikelijk
is op een akker. Heeft u in het voorjaar gezaaid? Bewerk dan ook in het
voorjaar. Voor het najaar geldt hetzelfde. Indien u niets doet kunnen soorten
verdwijnen. Zorg dat soorten zich goed kunnen uitzaaien en zaai eventueel bij.
Met goed beheer kan een akkerbloemenweide jaren plezier geven.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.cruydthoeck.nl of www.lbdrenthe.nl.
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Nuttig voor bijen, vlinders en andere insecten

