
Bijenmengsel 
‘Valksche Bijenhof’

Zaaitips (meer op bijenhof-dv.nl/bijenbloemenveld)
Voorbereiding
Om snel groeiende en snel kiemende onkruiden te onderdrukken is het 

raadzaam om voor het inzaaien een vals zaaibed te maken. Twee tot drie 

weken voor daadwerkelijk wordt gezaaid moet het zaaibed klaar gemaakt 

worden. De onkruiden zullen nu ontkiemen. Als de onkruiden echt 

opgekomen zijn moet men met een cultivator door de grond gaan om de 

kiemplanten te doden. Dit kan na enige tijd herhaald worden. 

Inzaaien
Als met de hand wordt gezaaid het perceel en de hoeveelheid zaad in 

hetzelfde aantal delen te splitsen. Het zaad met zand scherp of rivierzand 

te mengsen en breedwerpig te zaaien. Gemiddeld 2 gram per m2. 

Maximaal 2,5 - 3 gram per m2 voor een bloemrijk resultaat.

Zaaitijd
Zaaien kan vanaf eind maart tot begin juni.  Wel dient rekening te worden 

gehouden met de weersomstandigheden; bij extreme droogte of hevige 

regenval is het raadzaam het zaai moment even uit te stellen. 

Nazorg
Na het zaaien dienen de zaden licht ingeharkt te worden of het perceel 

aangerold te worden, zodat het zaad goed contact heeft met de bodem 

en niet uitdroogt. Voor een goede ontwikkeling is het belangrijk te zorgen 

dat zowel de zaden als de kiemplantjes vochtig blijven. 

Uniek mengsel speci�ek voor honingbijen
Het unieke zaadmengsel dat door ons samengesteld is bestaat voor 
een groot deel uit inheemse soorten kruiden. In tegenstelling tot 
bijna alle andere mengsels zijn alle geselecteerde bloemen bijzon-
der aantrekkelijk voor honingbijen. Het mengsel draagt dus bij aan 
een voedselrijke omgeving voor honingbijen.

Geschiktheid
Door een groot aantal plantensoorten op te nemen met elk hun 
eigen speci�eke eigenschappen en bodemwensen, is het mengsel 
voor vrijwel alle grondsoorten geschikt.

Aantrekkelijkheid van de bloemen
Dit opvallend rijk bloeiende mengsel is primair bedoeld voor 
honingbijen. Maar ook andere insecten zullen het waarderen! Zaai 
dus snel dit bloemenmengsel en geniet van de bijen, hommels en 
vlinders die op deze bloemenpracht af zullen komen.
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Samenstelling: 
Lupine 
Zonnebloem
Komkommerkruid
Phacelia
Boekweit
Korenbloem
Slaapmutsje
Slangenkruid, 
Goudgele Honingklaver
Drakenkop
Gele Ganzebloem
Cosmea, 
Grote Klaproos
Luzerne
Noodzoetraapzaad
Zwarte mosterd

Het mengsel verkopen wij in 3 verpakkings- 
eenheden. Hieronder de mogelijkheden met 
de bijbehorende prijzen excl. verzendkosten.

10 vierkante meter  €   2,95
(zakje)

50 vierkante meter  €11,50
(zakje)

600 vierkante meter  €98,00
(emmertje)


