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Eigenschappen 

• doordachte mengeling van meer dan 50 verschillende soorten      
weidebloemen 

• voor een onderhoudsarm en natuurlijke bloemenweide 

• zowel éénjarige als meerjarige bloeiende planten, voor een     
kleurenpallet aan bloemen, hoog en laag, van de lente tot de late 
herfst  

• zaden met hoge kiemkracht en zuiverheid  

• geschikt voor alle grondsoorten, bij voorkeur schrale gronden 

• uitermate gebruikt om bermen in te zaaien  

• kan gebruikt worden om kale plekken in een bestaande 
bloemenweide door te zaaien 
 
 
 

Samenstelling 
Achillea millefolium Duizendblad Lavatera trimestris Bekermalva 
Agrostemma githago Bolderik Limnanthes douglasii Spiegeleitje 
Alyssum maritimum Schildzaad Linaria maroccana Vlasleeuwebek 
Anethum graveolens Dille Linum usitatissimum Vlas 
Anthemis tinctoria Gele kamille Lupinus angustifolius Blauwe lupine 
Aquilegia vulgaris Wilde akelei Lupinus hartwegii Lupine eenjarig 
Calendula officinalis Goudsbloem Lupinus luteus Gele lupine 
Centaurea cyanus Korenbloem Lupinus perennis Wilde lupine 
Cheiranthus cheirii Muurbloem Malope trifida Kaasjeskruid 
Cheiranthus maritimus Strandviolier Malva moschata Muskus kaasjeskruid 
Chichorium intybus Wilde chicorei Malva sylvestris Groot kaasjeskruid 
Chrysanthemum leucanthemum Margriet Matricaria chamomilla Kamille 
Chrysanthemum segetum Gele ganzebloem Matthiola longipetala Nachtviolier 
Coreopsis lanceolata Meisjesogen Myosotis alpestris Alpen vegeet-mij-nietje 
Coreopsis tinctoria Meisjesogen Nigella damascena Juffertje-in-‘t-groen 
Coriandrum sativum Koriander Oenothera lamarckiana Teunisbloem 
Cynoglossum amabile Chinees vergeet-mij-nietje Papaver glaucum Klaproos 
Daucus carota Wilde peen Papaver rhoeas Grote klaproos 
Delphinium consolida Wilde ridderspoor Plantago lanceolata Smalle weegbree 
Dianthus plumarius Grasanjer Prunella vulgaris Bijenkorfje 
Digitalis purpurea Vingerhoedskruid Reseda odorata Reseda 
Dipsacus sativus Weverskaarde Saponaria vaccaria Koekruid 
Echium plantagineum Slangekruid Silene armeria Pekbloem 
Eschscholzia californica Slaapmutsje Silene vulgaris Blassilene 
Gilia tricolor Vogelvlucht Tanacetum vulgare Boerenwormkruid 
Gypsophila elegans Gipskruid Viola cornuta Hoornviooltje 
Hesperis matronalis Damastbloem Viscaria oculata Hemelroosje 

 
 
DCM n.v. behoudt het recht, om in functie van beschikbaarheid, de samenstelling van het mengsel aan te passen met gelijkwaardige ras 

 

 
Verpakking 
waterbestendig en hersluitbaar zakje van 500 g; goed voor 500 m² 
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Gebruiksaanwijzing 

Ideale periode voor aanleg bloemweide: maart – april - mei 

Zaai bij voorkeur in het voorjaar om nog het zelfde jaar bloemen te hebben. Indien u in het najaar zaait zullen 
de éénjarigen wel groeien maar niet bloeien.  

 

Voorbereiding 

- kies een zonnige plaats uit in uw tuin voor de aanleg van uw bloemenweide 

- verwijderen stenen, onkruiden, bestaande graszode.  

- spit 30 cm om en laat de grond liggen zodat hij kan zakken 

- werk oneffenheden weg en egaliseer de bodem door te harken en te rollen 

 

Zaaien 

- zaai bij windstil weer op een vochtige bodem 

- dosis: 1 g/m² 

- voor een optimale verdeling: meng de bloemenzaden vooraf met fijn zand en zaai de helft van de dosis in de 
lengterichting en de helft in de breedterichting 

- hark de zaadjes licht in (tot maximaal 1,5 cm) en rol aan 

 

Nabehandeling 

- hou, zeker in droge periodes, de toplaag voldoende vochtig tijdens de kieming  

 

Maaibeheer 

Een bloemenweide vraagt niet veel onderhoud om er jaarrond van te kunnen genieten, wel is een aangepast 
maaibeheer aangewezen. Maai uw bloemenweide na de bloei en zaadvorming (september – oktober) met 
een zeis of bosmaaier op +/- 10 cm. Laat het maaisel enkele dagen liggen. Schud het hooi regelmatig op zodat 
de zaadjes voor het volgende jaar eruit vallen en opschietende planten niet verstikt worden. Wanneer er terug 
voldoende vegetatie aanwezig is, mag het hooi verwijderd worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Producten van DCM zijn conform de gegevens vermeld op de verpakking en/of technische fiche en zijn volledig traceerbaar. Productadviezen zijn enkel informatief en leiden niet tot een 
verbintenis of overeenkomst. De gebruiksaanwijzing is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en onderzoek. Elke plant en elk teeltsysteem heeft zijn eigen behoefte. Ook het moment van de 
toepassing, bodem/substraattype en de wettelijke normen zijn van belang bij het bepalen van de dosis. Het is raadzaam (goede praktijk) nieuwe toepassingen telkens vooraf op kleine schaal te 
testen. DCM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgschade bij gebruik van zijn producten. 
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