BIOTOOPMENGSELS

MOVO BLOEI 1

MOVO BLOEI 2

Eenjarig

Een lust voor het oog en de bodem!
MOVO Bloei 1 is een zeer divers mengsel van bloeiende bloemen
en kruiden. Dit mengsel trekt insecten aan en is een lust voor
het oog. Daarnaast is het ook zeer geschikt om in te zetten op/
langs landbouw-/akkerbouwpercelen omdat dit mengsel ook
ten goede komt aan de bodem. MOVO Bloei 1 is geschikt voor
eenjarig gebruik.

Samenstelling:
Phacelia
Inkarnaat klaver
Serradella
Zonnebloem klein
Korenbloem
Goudsbloem
Saffloer
Papaver
Dille
Zwarte komijn
Koriander
Klaver wit
Perzische klaver

ZAAI ADVIES
MOVO Bloei 1 &
MOVO Bloei 2
- 10 kg/ha*
- Resp. eenjarig / meerjarig
- Zaaiperiode: tot eind mei
*Let op: wanneer de zaaioppervlakte
kleiner is dan één hectare, zorg er dan
voor dat de zaaidichtheid verhoogt wordt,
afhankelijk van de manier van zaaien.
Neem contact op voor advies.

Meerjarig

Een lust voor het oog en de bodem!
MOVO Bloei 2 heeft dezelfde eigenschappen als MOVO Bloei 1.
MOVO Bloei 1 is geschikt voor eenjarig gebruik, MOVO Bloei 2 is
geschikt voor meerjarig gebruik.

Samenstelling:
Esparcette
Venkel
Phacelia
Karwij
Kleine pimpernel
Gele klaver
Gewone rolklaver
Wilde cichorei
Smalle weegbree
Zweedse klaver
Luzerne
Pastinaak
Duizendblad
Wilde peen
Zonnebloem klein
Serradella
Inkarnaat klaver
Witte klaver
Salie

Korenbloem
Goudsbloem
Saffloer
Margriet
Gele kamille
Klaproos
Dille
Zwarte komijn
Koriander
Klaver wit
Perzische klaver

ALLROUND BIOTOOPMENGSEL

HAARWILD MENGSEL

Goed voor de bodem, groot- én kleinwild

Biedt uitgebalanceerd voedsel, zelfs in de winter

Het aandeel vlinderbloemige planten heeft een zeer gunstig

Dit gevarieerde mengsel biedt uitgebalanceerd voedsel voor het

effect op de bodem. Zorgt voor voedsel voor groot- en kleinwild.

wild. En door het hoge aandeel aan winterharde planten voorziet
dit mengsel ook in de winter het wild van voedsel en dekking.

Samenstelling:
Waldstauden Rogge
Boekweit
Engelsraai gras
Timotee
Serradella
Bladrammenas
Gele mosterd
Koolzaad
Alexandrijnse klaver
Inkarnaatklaver
Phacelia
Witte klaver
Rode klaver
Gele klaver

ZAAI ADVIES
ALLROUND
BIOTOOPMENGSEL
- 12-15 kg/ha*
- Eenjarig
- Zaaiperiode: april t/m juli
- Verpakt vanaf 2 kg
*Let op: wanneer de zaaioppervlakte
kleiner is dan één hectare, zorg er dan
voor dat de zaaidichtheid verhoogt
wordt, afhankelijk van de manier van
zaaien. Neem contact op voor advies.

Samenstelling:
Haver
Blauwe lupine
Erwten
Boekweit
Tuinbonen
Koolzaad
Zonnebloemen
Raapzaad
Rode klaver
Perzische klaver
Phacelia
Alexandrijnse klaver
Winterwikke
Serradella
Voederkool
Kaasjeskruid
Voederwortelen
Mergkool

ZAAI ADVIES
GROOTWILD

- 12-20 kg/ha*
- Een- tot meerjarig
- Zaaiperiode: mei t/m aug.
- Verpakt vanaf 2 kg
*Let op: wanneer de zaaioppervlakte
kleiner is dan één hectare, zorg er dan
voor dat de zaaidichtheid verhoogt wordt,
afhankelijk van de manier van zaaien.
Neem contact op voor advies.

VEERWILDMENGSELS

BONT BIJEN MENGSEL

Voorziet van voedsel en dekking

Ideaal voor de kleinverbruiker!

Een rijk gewas dat veerwild voorziet van voedsel en dekking.
Daarnaast zorgt het grote aandeel aan bloemrijke planten voor
een rijk insecten leven. Onder andere maïs en zonnebloemen
zorgen voor een goede dekking tot aan de winter.

Samenstelling:
Zomerwikke
Erwten
Zonnebloemen
Lupine
Koolzaad
Boekweit
Gierst
Mais
Kaasjeskruid
Phacelia
Gele mosterd
Bladrammenas
Lijnzaad
Mergkool
Knolraap
Kaasjeskruid

ZAAI ADVIES
VLIEGWILD
- 25-30 kg/ha
- Eenjarig
- Zaaiperiode: april t/m juni
- Verpakt vanaf 2 kg
*Let op: wanneer de zaaioppervlakte
kleiner is dan één hectare, zorg er dan
voor dat de zaaidichtheid verhoogt
wordt, afhankelijk van de manier van
zaaien. Neem contact op voor advies.

‘Bont bijen mengsel’ is een diverse mix van verschillende
bloemen en kruiden. Uitermate aantrekkelijk voor bijen, vlinders
en andere insecten. Naast dat het vele insecten trekt, zorgen de
verschillende mooie bloeiers voor een zeer mooi aanzicht. Door
zijn unieke verpakking is ‘Bont bijen mengsel’ zeer geschikt voor
de kleinverbruiker!

Samenstelling:
Dille
Bernagie
Carthamus
Koriander
Boekweit
Zonnebloem
Lupine
Serradelle
Phacelia
Bladrammenas
Alexandrijse klaver
Inkarnaatklaver
Witte klaver
Persische klaver
Duizendblad
Gele kamille
Karwij

Knoopkruid
Wilde cichorei
Groot streepzaad
Wilde wortel
Grote kaardebol
Echium
Vengel
Margriet
Rolklaver
Dagkoekoeksbloem
Luzerne
Citroengele
honingklaver
Teunisbloem
Esparcette
Smalle weegbree
Gewone Brunel
Veldsalie
Kleine pimpernel

Blaassilene
Boerenwormkruid
Basterdklaver
Witte klaver
Zwarte toorts

ZAAI ADVIES
BONT BIJEN
MENGSEL
- 1 doosje = 300
gram
- Voor 50-100m2
- Zaaiperiode:
april t/m aug.
- Meerjarig

BIOTOOPMENGSELS
Er is altijd de mogelijkheid om een mengsel op maat te maken
en we kunnen aan de genoemde mengsels ook andere zaden
toevoegen.
Bel of mail ons; we adviseren graag!
Naast mengsels hebben we ook in ons assortiment:
Bladrammenas

Lupine

Stoppelknollen

Boekweit

Luzerne

Suikermaïs

Bonen

Mergstamkool

Popcornmaïs

Diverse klavers

Mosterd

Voederkool

Erwten

Papaver

Wikke

Granen

Phacelia

Wilde haver

Grassen

Serradella

Topinamboer *

Korenbloem

Sojabonen

* op aanvraag
Etc.
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