BEESPOKE

Gebruik een streekeigen mix van minstens tien soorten
(meerjarige) natuurlijke bloemen (minimaal 20% van het
gewicht van het mengsel) en drie fijnbladige grassen die zijn
afgestemd op de omstandigheden en vereisten van het terrein.
Kies voor wilde bloemensoorten met een scala aan
bloemstructuren, kleuren en bloeitijden die het best geschikt
zijn voor een breed scala aan nuttige insecten.
Stem de zadenmix af op uw streek, grondsoort, blootstelling
aan de zon, drainage enz. Zaadbedrijven produceren een
reeks zaden voor verschillende grondsoorten, vruchtbaarheid,
pH’s en schaduw.
Vermijd plantensoorten waarvan bekend is dat ze gunstig
zijn voor schadelijke soorten. Gebruik liever inheemse wilde
zaden dan cultuurvarianten, voor een duurzamer resultaat
(meerjarige bloemenrand).
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SELECTIE VAN DE ZADEN

Hoe leg je met Succes een
Meerjarige Natuurlijke
Bloemenrand aan

Om met succes een natuurlijke bloemenrand te zaaien,
vermijdt u best zones die (te) schaduwrijk zijn, een hoge
bodemvruchtbaarheid (sterk bemeste gronden) hebben en
gevoelig zijn voor wateroverlast.
Zorg ervoor dat problemen met onkruid volledig onder
controle zijn voordat u zaait. Dit kan meer dan 1 seizoen
duren.
Verwijder dichte bodembedekking (bv. grassen) machinaal
tijdens een droge periode, of - als dit niet mogelijk is behandel ze met een breedspectrumherbicide. Eg de grond
vervolgens om onkruidzaden naar de oppervlakte te brengen.
Maak een vals zaadbed, zodat de onkruidzaden kunnen
ontkiemen, en elimineer ze vervolgens mechanisch bij droog
weer of, als dat niet mogelijk is, met onkruidverdelger. Denk
eraan dat sommige herbiciden aanwezig kunnen blijven en
straks de bloemen kunnen beschadigen.

ZAAIEN
Strooi het zaad uit met een mechanische strooier of met de
hand, volgens de aanbevelingen van het zaadbedrijf.
Zaai niet dieper dan de grootte van het zaad. Door het zaad
te mengen met zand of een andere inerte drager kunt u
gelijkmatiger zaaien.
Rol het terrein om het zaad aan de grond te hechten, in het
ideale geval net voor het regent.
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Bereid de grond voor om te zaaien tegen het einde van
de zomer (augustus/september), of anders in het voorjaar
(maart/april).
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VOORBEREIDING

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
PROBLEEM: De mix die ik in het voorjaar heb
gezaaid, is niet uitgekomen.
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REDEN: Het weer was te droog na het zaaien, of u hebt
te laat in het jaar gezaaid, gevolgd door onvoldoende regen,
bijvoorbeeld in mei/juni.
OPLOSSING: Als er in het voorjaar wordt gezaaid,
probeer dat te doen terwijl er voldoende vocht in de bodem
aanwezig is, of overweeg om te irrigeren. Wacht indien
mogelijk tot het einde van de zomer. Het is mogelijk dat u uw
natuurlijke bloemenrand opnieuw zult moeten zaaien.
PROBLEEM: Ik heb vorig najaar meerjarige wilde
bloemen gezaaid; ik zie enkel eenjarig onkruid.

ONDERHOUD
JAAR 1 (jaar van aanleg); houd een hoogte van 5-10 cm
aan met regelmatige maaibeurten om het jaarlijkse onkruid te
beheersen en de groei van de gezaaide soorten te bevorderen.
Laat de planten zich niet te veel ontwikkelen voor u maait,
want de resten zullen de opkomende gezaaide soorten
verstikken. Het is altijd beter om het maaisel te verwijderen.
Vanaf JAAR 2: in het voorjaar, als de hoogte >15 cm
bedraagt, kan een vroege maaibeurt gunstig zijn voor
sommige soorten. Maai anders in september op een hoogte
van 5-10 cm.
Indien mogelijk maait u het gras en voert u het maaisel af, om
het gras niet dominant te laten worden en de ontwikkeling
van de wilde bloemen te verbeteren. Afhankelijk van de
klimatologische omstandigheden in een groeiseizoen (b.v.
regen die de plantengroei bevordert) is extra maaien tot 20
cm een optie, maar dit hangt af van de omstandigheden.
Controleer de zones met wilde bloemen en pak schadelijk
onkruid, zoals zuring en distels, lokaal aan. De bloemenrand
niet bemesten en geen herbicides gebruiken. Vermijd ook
drift van bemesting of sproeistoffen vanuit aanpalende
lanbouwpercelen.

REDEN: Het eerste jaar werd er niet regelmatig gemaaid tot
een hoogte van 5-10 cm.
OPLOSSING: Maai de strook wilde bloemen voordat het
jaarlijkse onkruid (klaprozen, melganzenvoet, kamille) in het
zaad komt en blijf het hele eerste jaar regelmatig maaien.
PROBLEEM: Ik zie niet alle bloemen van de mix die
ik gezaaid heb.
REDEN: Bij sommige soorten duurt het meerdere jaren
voor ze bloeien, en de algemene samenstelling van de stroken
wilde bloemen zal in de loop van de tijd veranderen.
OPLOSSING: Zaai een mix die geschikt is voor uw
specifieke bodemomstandigheden en verhoog het aantal
gezaaide soorten om de kans dat soorten zich goed vestigen
te vergroten.
PROBLEEM: In jaar twee na het zaaien is er veel
schadelijk onkruid (b.v. zuring).
REDEN: Het onkruid was vóór het zaaien niet goed onder
controle of werd gestimuleerd door de teelt.
OPLOSSING: Verwijder het onkruid met de hand tot
de wilde bloemen beter gevestigd zijn. Als er grote stukken
met onkruid aanwezig zijn, maai dan regelmatig om hun
groeikracht te beperken.
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