
20 kg/ha

< 50 cm

alle grondsoorten

J F M A M J J A S O N D

eenjarig

tot ver in het najaar

TECHNISCHE INFORMATIE

SUMMER FLOWER

Kleurrijk, gevarieerd mengsel voor lage vegetatie. 

Met eerder zachte kleuren. Past in elke omgeving, 

van tuinen tot perken en bermen. Door zijn hoogte 

goed bestand tegen windstoten.

Zonnestrobloem  roze Acroclinium roseum

Zomeradonis  oranje/rood Adonis aestivalis

Goudsbloem laag oranje Calendula officinalis
Korenbloem gemengde kleuren Centaurea cyanus

Bonte ganzenbloem gemengde kleuren Chrysanthemum carinatum

Amandelroosje roze Clarkia elegans

Driekleurige winde geel/wit/blauw Convolvulus tricolor

Cosmea gemengde kleuren Cosmos bipinnatus dwarf sensation

Hondstong blauw Cynoglossum amabile

Slaapmutsje oranje/geel Eschscholzia californica

Vogeloogjes blauw Gilia leptantha

Gipskruid wit Gypsophila elegans

Gipskruid karmozijnrood Gypsophila elegans

Scheefbloem wit Iberis coronaria

Scheefbloem lila/wit Iberis umbellata

Juffertje-in-‘t-groen blauw Nigella damascena

Klaproos rood Papaver rhoeas
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20 kg/ha

< 50 cm

alle grondsoorten

J F M A M J J A S O N D

eenjarig

20 weken

TECHNISCHE INFORMATIE

FLOWER POWER

Kleurrijk, gevarieerd mengsel voor lage vegetatie. 

Maandenlang een grote verscheidenheid aan 

bloemen en kleurschakeringen.

Schildzaad wit Alyssum maritimum

Schildzaad Royal carpet paars Alyssum maritimum

Leeuwenbek gemengde kleuren Antirrhinum majus

Goudsbloem oranje Calendula officinalis
Muurbloem rood Cheiranthus allionii

Strandviolier wit/roze Cheiranthus maritimus

Kleine margriet wit Chrysanthemum paludosum

Goudknopje geel Cotula hispida

Hondstong blauw Cynoglossum amabile

Duizendschoon gemengde kleuren Dianthus barbatus

IJsbloem gemengde kleuren Dorotheanthus bellidiformis

Slaapmutsje geel Eschscholzia caespitosa

Slaapmutsje oranje/geel Eschscholzia californica

Gipskruid wit Gypsophila elegans

Gipskruid roze Gypsophila elegans 

Bittere scheefbloem wit Iberis amara

Scheefbloem rood Iberis umbellata lobelia

Tuinlobelia blauw Lobelia erinus

Bosliefje blauw Nemophila menziesii

Hangpetunia gemengde kleuren Petunia pendula

Vlambloem rood Phlox drummondii

Postelein geel/oranje Portulaca grandiflora
Hoornviooltje blauw Viola cornuta
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20 kg/ha

50 à 100 cm

alle grondsoorten

J F M A M J J A S O N D

eenjarig

20 weken

TECHNISCHE INFORMATIE

SNIJBLOEMEN

Kleurrijk en sterk gevarieerd snijbloemenmengsel 

waarmee je tot in het najaar prachtige boeketten 

kan samenstellen.

Tip ! Door inzaai begin mei krijgen zonnebloemen 

ook de kans om zich te ontwikkelen.

Bolderik  roze Agrostemma githago

Kattenstaartamarant rood/bruin Amaranthus caudatus

Dille wit Ammi majus

Tandenstokerkruid wit Ammi visnaga

Dille groen/geel Anethum graveolens

Leeuwenbek gemengde kleuren Antirrhinum majus

Goudsbloem oranje Calendula officinalis
Chinese aster roze/geel Callistephus chinensis

Saffloer geel/oranje Carthamus tinctorius

Korenbloem gemengde kleuren Centaurea cyanus

Bonte ganzenbloem gemengde kleuren Chrysanthemum carinatum

Gekroonde ganzenbloem geel Chrysanthemum coronarium

Meisjesogen geel Coreopsis tinctoria

Cosmea gemengde kleuren Cosmos bipinnatus Dwarf Sensation

Wilde ridderspoor blauw Delphinium consolida

Chinese anjer roze Dianthus chinensis

Zomerazalea roze Godetia hybrida

Gipskruid wit Gypsophila elegans

Zonnebloem geel Helianthus annuus

Bekermalva roze Lavatera trimestris

Bekermalva wit Lavatera trimestris Mont Blanc

Trechtermalva roze/rood/lila/wit Malope trifida
Zomerviolier gemengde kleuren Matthiola incana

Nachtschone wit Mirabilis jalapa 

Nachtschone geel Mirabilis jalapa 

Klokken van Ierland groen Moluccella laevis

Juffertje-in-‘t-groen  blauw Nigella damascena

Slaapbol gemengde kleuren Papaver somniferum (paeoniflorum)
Vlambloem roze Phlox drummondii

Zonnehoed roze/rood Rudbeckia hirta

Duifkruid lila Scabiosa atropurpurea

Sterkogelbloem zilverblauw Scabiosa stellata

Afrikaanse goudsbloem gemengde kleuren Venidium fastuosum

Zinnia gemengde kleuren Zinnia elegans
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20 kg/ha

50 à 100 cm

alle grondsoorten

J F M A M J J A S O N D

eenjarig

tot ver in het najaar

TECHNISCHE INFORMATIE

DROOGBLOEMEN

Specifiek samengesteld mengsel om de mooiste 
droogboeketten van te maken.

Zonnestrobloem 

dubbelbloemig

gemengde kleuren Acroclinium (Helipterum) roseum 

Kattenstaartamarant - 
Pygmy Torch

rood Amaranthus hypochondriacus 

Pygmy Torch

Saffloer oranje Carthamus tinctorius 

Pluimhanenkam gemengde kleuren Celosia argentea plumosa 
Hanenkam gemengde kleuren Celosia cristata Hoge

Trommelstokken geel Craspedia globosa

Ridderspoor gemengde kleuren Delphinium consolida Imperial 

Kogelamarant gemengde kleuren Gomphrena globosa 

Gipskruid wit Gypsophila elegans Covent Garden

Strobloem gemengde kleuren Helichrysum bract. Monst.Tom Thumb

Hazenstaart beige Lagurus ovatus

Limonium gemengde kleuren Limonium (Statice) sinuatum Pacific 
Limonium rose Limonium (Statice) suworowii (C.S.)
Klokken van Ierland groen Moluccella laevis 

Juffertje-in-‘t-groen gemengde kleuren Nigella damascena Persian Jewels 

Oosters juffertje gemengde kleuren Nigella orientalis Transformer

Gierst graan Panicum miliaceum 

Bolpapaver gemengde kleuren Papaver somniferum (paeoniflorum)
Bolpapaver Deense vlag rood/wit Papaver somniferum Danish Flag

Kanariezaad groen Phalaris canariensis

Roze zonnestraal gemengde kleuren Rhodanthe manglesii 

Bladsalvia gemengde kleuren Salvia horminum Tricolor 

Duifkruid gemengde kleuren Scabiosa atropurpurea 

Trosgierst gras Setaria macrochaeta

Zomertarwe geel Triticum aestivum

Papierbloem gemengde kleuren Xeranthemum annuum 
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20 kg/ha

60 à 80 cm

alle grondsoorten

J F M A M J A S O N DJ 

eenjarig

zomerbloeiend mengsel

TECHNISCHE INFORMATIE

SUNFLOWER 

Specifiek samengesteld mengsel voor een 
kleurrijke eenjarige vegetatie. Breed inzetbaar, 

hoge slaagkansen.

Vooral zomerbloeiend. Combineer met Flower 

Power of Summerflower om de bloei te verlengen 
tot ver in het najaar.

Tip ! Door inzaai begin mei krijgen zonnebloemen 

ook de kans om zich te ontwikkelen.

Kooltje vuur rood Adonis aestivalis

Bolderik purper Agrostemma githago

Schildzaad wit Alyssum benthamii

Goudsbloem goudgeel Calendula officinalis
Korenbloem blauw Centaurea cyanus

Hoofdjesgilia blauw Gilia capitata

Zonnebloem laag geel Helianthus annuus

Kamille wit Matricaria recutita

Klaproos rood Papaver rhoeas
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TECHNISCHE INFORMATIE

AKKERKLEUR

Specifiek samengesteld voor akkerkruidvegetatie. 
Breed inzetbaar, inheems eenjarig mengsel met 

kleurrijke uitstraling. 

Kan meegezaaid worden met andere meerjarige 

mengsels om meer kleur te geven in het eerste jaar.

Bolderik purper Agrostemma githago

Korenbloem blauw Centaurea cyanus

Wilde ridderspoor blauw Consolida regalis

Gele ganzenbloem geel Glebionis segetum

Bleke klaproos rood Papaver dubium

Grote klaproos rood Papaver rhoeas

Kegelsilene roze Silene conica

Nachtkoekoeksbloem roze/wit Silene noctiflora
Koekruid roze Vaccaria hispanica

20 kg/ha

50 à 100 cm

alle grondsoorten

J F M A M J A S O N DJ 

eenjarig

tot 20 weken

advantaseeds.be

Erik Truyers 
Sales- & productmanager Belgium

GSM: 0496 59 80 89 

erik.truyers@limagrain.be



20 kg/ha

50 à 100 cm

alle grondsoorten

J F M A M J J A S O N D

eenjarig

tot laat in het najaar

TECHNISCHE INFORMATIE

Korenbloem gemengd Centaurea cyanus  
Cosmea gemengd Cosmos sulphureus

Cosmea gemengd Cosmos bipinnatus    
Zinnia, grootbloemig oranje/rood Zinnia elegans              
Zinnia, kleinbloemig gemengd Zinnia elegans              

FESTIVAL

Voor een krachtige kleurenexplosie. Zorgt voor 

instant happiness bij passanten en omwonenden.

Na 6 weken eerste bloei.  Mengsel blijft bloeien tot 
de eerste nachtvorst.
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20 kg/ha

50 à 75 cm 

alle grondsoorten bij voorkeur rijk aan 
organische stof

J F M A M J J A S O N D

eenjarig

tot laat in het najaar

TECHNISCHE INFORMATIE

Goudsbloem geel Calendula officinalis      
Korenbloem gemengd Centaurea cyanus  
Cosmea gemengd Cosmos bipinnatus         
Slaapmuts gemengd Eschscholzia californica 

Zinnia oranje/rood Zinnia elegans              

AURORA

Voor een krachtige kleurenexplosie. Zorgt voor 

instant happiness bij passanten en omwonenden. 

Is een iets lager mengsel waardoor goed bestand 

tegen wind. 

Verdraagt relatief lang droogte.
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20 kg/ha

50 à 100 cm

alle grondsoorten

J F M A M J J A S O N D

eenjarig

tot laat in het najaar

TECHNISCHE INFORMATIE

NEW WAVE

Bloeirijk mengsel met zeer uitgesproken gele en 

roodbruine tinten.

Korenbloem gemengd Centaurea cyanus  
Ganzenbloem geel Chrysanthemum

Meisjesogen geel Coreopsis tinctoria         
Cosmea oranje Cosmos sulphureus        
Zinnia, kleinbloemig gemengd Zinnia elegans          
Zinnia, grootbloemig oranje rood Zinnia elegans          
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20 kg/ha

80 à 100 cm

alle grondsoorten

J F M M J J A S O N DA

eenjarig

tot laat in het najaar

TECHNISCHE INFORMATIE

HONEY BEE

Bestseller ! Snackbar en geliefkoosde habitat voor 
bijen, vlinders en andere nuttige insecten. 

Inzaai best na ijsheiligen gezien het aantal 

vorstgevoelige bloemensoorten.

Borage blauw Borago officinalis
Korenbloem gemengd Centaurea cyanus

Cosmea gemengd Cosmos bipinnatus

Cosmea gemengd Cosmos sulphureus

Slaapmutsje gemengd Eschscholzia californica

Kokardenbloem gemengd Gaillardia pulchella

Zonnebloem geel Helianthus annuus

Zonnehoed geel Rudbeckia hirta

Zinnia, grootbloemig gemengd Zinnia elegans
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15 kg/ha

50 à 100 cm

zware grondsoorten

J F A M A S O N DJ M J 

eenjarig

5 à 6 weken bloei

TECHNISCHE INFORMATIE

TÜBINGER 

Specifiek samengesteld voor honingbijen. 
Zorgt voor het nodige stuifmeel. Bloeit best op 
zwaardere grond.

Korte bloeiperiode, kan zelfs 3x per jaar worden 
ingezaaid.

Tip ! Door inzaai begin mei krijgt ook boekweit de 

kans om zich te ontwikkelen.

Dille groen/geel Anethum graveolens

Borage blauw Borago officinalis
Goudsbloem goudgeel Calendula officinalis
Korenbloem blauw Centaurea cyanus

Koriander roze/wit Coriandrum sativum

Boekweit wit Fagopyrum esculentum

Groot kaasjeskruid roze Malva sylvestris

Juffertje-in-‘t-groen blauw Nigella sativa

Phacelia blauw Phacelia tanacetifolia

Radijs of rammenas wit Raphanus sativus

Gele mosterd geel Sinapis alba
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TECHNISCHE INFORMATIE

BRANDENBURGER

Specifiek samengesteld voor honingbijen. Zorgt het 
jaar door voor het nodige stuifmeel. Bloeit best op 
lichtere grond.

Korte bloeiperiode, kan zelfs 3x per jaar worden 
ingezaaid.

Tip ! Door inzaai begin mei krijgen zonnebloemen 

en boekweit ook de kans om zich te ontwikkelen.

Dille groen/geel Anethum graveolens

Borage blauw Borago officinalis
Korenbloem blauw Centaurea cyanus

Gele ganzenbloem geel Chrysanthemum segetum

Boekweit wit Fagopyrum esculentum

Zonnebloem laag geel Helianthus annuus

Groot kaasjeskruid roze Malva sylvestris

Serradelle wit/roze Ornithopus sativus

Grote klaproos rood Papaver rhoeas

Phacelia blauw Phacelia tanacetifolia

Radijs of rammenas wit Raphanus sativus

Gele mosterd geel Sinapis alba

15 kg/ha

50 à 100 cm

lichte grondsoorten

J F A M A S O N DJ M J 

eenjarig

5 à 6 weken bloei
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1. Bereid de grond zorgvuldig voor

Een goede voorbereiding van de bodem is de helft van het werk 
en vergroot de slaagkansen aanzienlijk.

- Zorg voor een aangepaste toplaag volgens de keuze van je 

mengsel en maak deze volledig onkruidvrij!

- Grondverbetering is altijd welkom, eventueel polymeren 

in de bodem inwerken die het vocht vasthouden en terug 

vrijgeven als de plant dit nodig heeft.
- Bewerk de grond zeer oppervlakkig na de eerste werkgang 

(toplaag verwijderen, frezen, egaliseren ...) om kiemende 
onkruiden te vermijden (vals zaaibed).

- Creëer een fijn en kruimelig zaaibed.

Tip!
✔ Je bodem kennen is een sleutel tot succes. Al aan een 

bodemontleding gedacht?

✔ Een correct klaargelegd ‘vals zaaibed’ bespaart je veel 
zorgen.  

2. Zaaien

Eenjarige mengsels worden best vanaf eind maart tot eind juni 
ingezaaid.  Meerjarige mengsels kunnen zowel in voorjaar als 
in het najaar ingezaaid worden. 

- Meng het zaad met droog wit zand.  Hierdoor bekom je 

een grotere zaaihoeveelheid en kan je de zaden gelijkmatig 

verdelen.

- Zaai conform aangegeven zaaidichtheid/periode bij 
voldoende temperatuur en bodemvocht.

- Zaai handmatig, breedwerpig en niet dieper dan de dikte van 

de zaden. Voor grotere oppervlakten kan er ook machinaal 
ingezaaid worden. Op taluds of erosiegevoelige plaatsen 
kunnen veldbloemen via hydroseeding ingezaaid worden.

- Heel oppervlakkig de zaden inharken en met een rol lichtjes 

aandrukken.

- Zorg ervoor dat de veldbloemen tijdens de kiem- en ontwik-
kelingsfase voldoende vocht hebben.

Tip!
✔ Te diep inzaaien is nefast voor het resultaat!
✔ Bemesten kan wanneer de groei van een bloemenweide 

meer dan 10 dagen stilstaat. Dit kan enkel met een 

traagwerkende, minerale meststof waarbij maximum 
20 eenheden stikstof gegeven worden.

3. Maaien

- De meeste bloemenmengsels worden tijdens de zomer-
maanden niet gemaaid.

- Een tweede bloeimoment in september kan bij nagenoeg 

alle meerjarige bloemenmengsels gestimuleerd worden.  

Algemeen geldt de volgende regel: is 70 % of meer van de 
bloemen vóór eind juli uitgebloeid, maai dan de hele weide 

vóór 1 augustus op een hoogte van 15 à 20 cm om de rozetten 

niet te beschadigen. Zijn de bloemen later uitgebloeid, dan 

laat je de weide ongemoeid.

4. Wat in het najaar ?

Eenjarige bloemenweides worden elk jaar opnieuw 
ingezaaid.

- Leg de grond proper door zo kort mogelijk te maaien.

- Verwijder het maaisel na enkele dagen.

- Leg de bodem zaaiklaar door alles om te spitten of onder te 
frezen.

- Volg terug alle stappen om een ‘vals zaaibed’ te creëren.
- April is ideaal om opnieuw in te zaaien. 

Meerjarige bloemenweides
- Verwijder handmatig ongewenste onkruiden en groen om 

verdere uitzaai te vermijden.

- Maai de weide terug op een hoogte van 15 cm.

- Laat het maaisel een week liggen zodanig dat de zaden in 

de zaaddozen zich maximaal kunnen verspreiden.

- Voer het maaisel daarna af.

Tip!
✔ Meng wat eenjarige soorten bij de uitzaai van een 

meerjarig mengsel. Dit garandeert wat extra kleur 

gedurende het eerste jaar.

✔ Maai pas in het voorjaar, dan is je bloemenweide in de 

winterperiode een perfecte schuil- en eetplaats voor 
vogels en insecten!

De aanleg van veldbloemenvegetaties en het verder onderhoud ervan 
vragen een specifieke aanpak en aangepast beheer.
Met onderstaand stappenplan en nuttige tips kan je alvast aan de slag. 
Heb je nog vragen? Contacteer onze specialisten (contactgevens op voorzijde).

Hoe leg ik 
een bloemenweide aan ?

Voor meer info 
over uitgebloeide 

bloemenweides, 

scan QR-code in.

Bloemenweides zi jn uitgebloeid. Wat nu ?

Wat wil je klant ?

Ecologisch of strak ?

Hebben je klanten het liever strak en proper? Dan 

kan je de werkzaamheden al uitvoeren in het najaar 

(oktober/november).

Meer ecologisch is om de bloemenweide de winter 

lang te laten staan. Wanneer de grond bedekt is, 

kunnen ongewenste grassen en kruiden zich in de 

herfst en winter minder ontwikkelen. Daarnaast 

zitten de uitgebloeide bloemen barstensvol zaden, 

een snackbar voor tal van vogels en insecten. En 

zorgen zo voor een enorme boost voor de biodiver-

siteit.

1. Eenjarige bloemenmengsels 

Wil je blijvend genieten van dezelfde bloemenpracht, 

dan moet je eenjarige bloemenweides ieder jaar 

opnieuw inzaaien. 

Wat doe je na de bloei in het najaar ?

✔ Leg de grond proper door de bloemenweide zo kort 

mogelijk te maaien.

✔ Verwijder het maaisel na enkele dagen.

✔ Leg de bodem zaaiklaar door alles om te spitten of 

onder te frezen. 

Opnieuw inzaaien doe je best al in april. Dan is de 

bodem nog vochtig en is de bodemtemperatuur al wat 

hoger, wat ideaal is voor de kieming.

Hebben je klanten genoten van de pracht van een weelderige bloemenzee tijdens de mooie lente- en zomerdagen? 

Mooi, maar op een gegeven moment is alles uitgebloeid, zijn de mooie bloemen verdord en zie je tussen de plantjes 

grassen en onkruiden. Hoe zorg je er met een minimum aan moeite voor dat de bloemenweide in het voorjaar 

opnieuw klaar is om te schitteren? Belangrijk hierbij is het onderscheid tussen een- en meerjarige bloemenmengsels.

SCAN ME


