Bijlage bij gemengde grasbufferstrook

Bijlage bij grasbufferstrook: soortenlijst
Aandacht
Voeg bij de beheersovereenkomst:
• ofwel de factuur en het zaaizaadetiket met vermelding van soorten en hun percentage,
• ofwel de factuur, met op de factuur de vermelding van de soorten en hun percentage.

Gras(kruiden)mengsel
samenstelling
Je stelt het zaadmengsel samen aan de hand van de soortenlijst op de volgende
bladzijde. Het resulterend mengsel bestaat uit:
- 85 % grassen, minstens drie soorten, waarvan minstens twee soorten aangeduid
met *
- 15 % kruiden, bestaande uit:
o vlinderbloemigen, minstens een soort en tussen 2% en 5%
gewichtsaandeel in het volledige zaadmengsel
o een- of tweejarige kruiden, minstens twee soorten en tussen 5% en 10%
gewichtsaandeel in het volledige zaadmengsel
o meerjarige kruiden, minstens twee soorten en tussen 5% en 10%
gewichtsaandeel in het volledige zaadmengsel

zaaihoeveelheid

max. 15 kg / ha

groep

Grassen
(minstens drie
soorten, waarvan
minstens twee
aangeduid met *,
85% van totaal
gewicht)

Vlinderbloemigen
(minstens 1 soort,
min. 2% en max.
5% van totaal
gewicht)
Een- of tweejarige
kruiden
(minstens 2
soorten, min. 5%
en max. 10% van
totaal gewicht)

Nederlandse benaming

wetenschappelijke benaming

maximaal % op
totaal gewicht
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beemdlangbloem
gestreepte witbol
gewoon struisgras*
glanshaver
haver
Italiaans raaigras
kropaar
reukgras*
rietzwenkgras
rood zwenkgras*
ruw beemdgras*
timotee
veldbeemdgras*
gewone rolklaver
luzerne
rode klaver
veldlathyrus
vogelwikke
hopklaver
grote klaproos
bleke klaproos
korenbloem
wilde chicorei

festuca pratensis
holcus lanatus
agrostis tenuis
arrhenatherum elatius
avena sativa
lolium multiflorum
dactylis glomerata
anthoxanthum odoratum
festuca arudinaceae
festuca rubra
poa trivialis
phleum pratense subsp. pratense
poa pratensis
lotus corniculatus
medicago sativa
trifolium pratense
lathyrus pratense
vicia cracca
medicago lupulina
papaver rhoeas
papaver dubium
centaurea cyanus
cichorium intybus

wilde peen

daucus carota

5

silene latifolia subsp. alba
achillea millefolium
leucanthemum vulgare
prunella vulgaris
hypochaeris raidicata
malva sylvestris
crepis biennis
sanguisorba minor
centaurea jacea/thuillieri
malva moschata
plantago lanceolata
origanum vulgare
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avondkoekoeksbloem
duizendblad
gewone margriet
gewone brunel
Meerjarige kruiden gewoon biggenkruid
(minstens 2
groot Kaasjeskruid
soorten, min. 5%
groot streepzaad
en max. 10% van
kleine pimpernel
totaal gewicht)
knoopkruid
muskuskaasjeskruid
smalle weegbree
wilde marjolein
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Tips bij de aanleg


Een gemengde grasstrook zaai je best in tijdens de nazomer (voorafgaand aan de start van de
beheerovereenkomst), of rond half april.



Indien je in het voorjaar inzaait en/of op percelen met een grotere onkruiddruk, werk je bij voorkeur
met een vals zaaibed. De strook wordt zaaiklaar gelegd minstens twee weken voor de inzaai van het
zaadmengsel. Een oppervlakkige bodembewerking (3 à 4 centimeter diep) haalt aanwezig of kiemend
onkruid weg, zonder nieuwe onkruidzaden naar boven te halen. Pas na deze bodembewerking zaai je
in.



Je zaait zo oppervlakkig mogelijk.



Wanneer je grotere oppervlaktes inzaait, moet je het zaadmengsel af en toe roeren zodat de zaden
goed gemengd blijven.



Wanneer je inzaait in droge omstandigheden of op lichte gronden, rol je de gronden best na het
inzaaien? Zo voorkom je dat de oppervlakkig ingezaaide zaden uitdrogen.
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