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Beste STUDENTEN!
Hierbij de tweede opdracht in het FAB project.
Jullie hebben allemaal gezien hoe het kan werken om natuurlijk vijanden in te zetten.
Dit project loopt in verschillende delen van het land al veel langer.
Een van de kenmerken van zo’n bloemrijke akkerrand is het zaaien van een kruidenmengsel.
Dit kruidenmengsel moet aan allerlei eisen voldoen.
Het moet bv. passen bij de grondsoort.
Het moet bv bestaan uit planten waar ook de insecten op af willen komen.
Het moet zo zijn dat door deze planten er geen onkruidprobleem ontstaat in het land
Moeten de kruidenmengsels éénjarig zijn of mogen ze ook meerjarig zijn.
Dit zijn enkele punten waar je wel aan moet denken als je hiermee wilt beginnen.
Deze schoolopdracht bestaat uit het onderzoeken en beoordelen van het kruidenmengsel wat het beste
past bij je stagebedrijf.
Probeer hiervoor firma’s te benaderen die kruidenmengsels leveren en probeer dan ook een
teelthandleiding te bemachtigen.
Met betrekking tot het kruidenmengsel dienen de volgende punten behandeld te worden:
1. Bloemenmengsels
2. Grondsoort
3. Ligging van de randen
4. Breedte van de randen
5. Grondbewerking / zaaibedbereiding
6. Bemesting
7. Zaaien
8. Groeiverloop van de vegetatie
9. Onderhoud van de akkerrand
10. Verkoopprijzen
Om je een klein beetje op weg te helpen wat de mengsels betreft hierbij enige informatie over de
namen van verschillende mengsels en hun leverancier.

Naam

leverancier

Naam

leverancier

Bermkruidenmengsel
Bermmengsel
buitengebied
Zonminnend
bloemenmengsel
Bloemenmengsel
buitengebied
Bijenmengsel

Barenbrug
Barenbrug

Bloemenmengsel laag
Bloemenmengsel
zonminnend
Floramengsel nr 1 t/m
6
Mengsel veldbloemen
1 t/m 4
Wildweide

PVM bv
PVM bv

Wildweidemengsel

Hofman Agrarische
producten

Tübinger bijenmengsel

Barenbrug
PVM bv
Hofman Agrarische
producten
Hofman Agrarische
producten

Veel succes bij het maken van deze opdracht!
Hendrik Schouwenaar
h.schouwenaar@groenhorstcollege.nl
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PVM bv
Van der Have
Barenbrug

