Infoblad zaadmengsels Collectief Veluwe 2021
De zaadmengsels van Collectief Veluwe voor 1-jarige en meerjarige randen veranderen in 2021.
De nieuwe mengsels zijn nog beter afgesteld op de verschillende doelen die we nastreven in ons
(agrarisch) natuurbeheer, namelijk:
1. Voedsel en dekking/broedgelegenheid voor vogels, insecten en kleine zoogdieren
2. Vermindering uitspoeling van meststoffen en bestrijdingsmiddelen naar het grondwater
3. Bloeiende biodiversiteit ter ondersteuning van draagvlak voor agrarisch natuurbeheer en
landschapsbeleving.
Bij de keuze voor een eenjarig of meerjarig mengsel wordt gekeken naar wat voor het betreffende
perceel de grootste meerwaarde heeft voor de natuur en de soorten die in de directe omgeving
aanwezig zijn.
Beide mengsels zijn ook verkrijgbaar in een EKO variant- biologische bedrijven kunnen contact
opnemen met het Collectief hiervoor.

Ons eenjarige akkerranden mengsel
Het doel van eenjarige randen is voedsel en dekking bieden aan vogels, bijen, vlinders en andere
dieren. Vlinders en (wilde) bijen profiteren van de nectar en bladeren van inheemse kruiden, de
granen bieden voedsel voor vogels in de winter en een lange bloeiboog van de rand draagt bij aan
landschapskwaliteit..
Eenjarige randen worden vóór 15 mei ingezaaid en blijven tot minimaal 1 april staan.
Samenstelling
Rogge
Wintervoedsel
Phacelia
Haver
Wintervoedsel
Korenbloem (wild)
Tarwe
Wintervoedsel
Klaproos
Boekweit
Wintervoedsel
Zonnebloem (laag)
Koolzaad
Zeer veel nectar
Teunisbloem
Raapzaad
Zeer veel nectar
Gr. kaasjeskruid
Mosterd
Zeer veel nectar
Echte kamille
Gr. akkerscherm
Nectar, eikenproc. rups
Gele ganzenbloem
Meisjesogen
Kleurrijk
Dille
Cosmea
Kleurrijk
Vlas
Goudsbloem
Kleurrijk
Bonte wikke
Zaaidichtheid: 30 kg/ha
Regulier: kiloprijs: € 7,70 | Prijs per ha: € 232,SKAL gecertificeerd: kiloprijs: € 10,25 | Prijs per ha: € 308,-

Kleurrijk, nectar
Kleurrijk, nectar
Kleurrijk, vroege bloeier
Nectar, wintervoedsel
Kleurrijk, nectar
Kleurrijk, nectar
Nectar
Kleurrijk, nectar
Nectar
Wintervoedsel
Nectar

Ons Meerjarige akkerranden mengsel
Meerjarige randen worden aangelegd langs watervoerende sloten om uitspoeling te verminderen.
Daarnaast bieden ze ’s winters dekking en overwinteringsplekken voor insecten en kleine
zoogdieren. Het zaadmengsel bestaat uit meerjarige planten die in de zomer ook nectar leveren voor
bijen en andere insecten.. De toevoeging van granen en een aantal eenjarige soorten zorgen voor
onkruidonderdrukking in het eerste jaar en een goede bloeiboog in het eerste jaar.

Meerjarige randen worden vóór 15 mei ingezaaid en in het vroege najaar (sept) of vroege voorjaar
(maart/april) gemaaid. De rand houdt 3 tot 4 jaar stand.
Samenstelling
Haver
Snelle bedekking
Gr. kaasjeskruid
Boekweit
Snelle bedekking
Gr. kaardebol
Timothee
Snelle bedekking
Echte kamille
Struisgras
Snelle bedekking
Gele kamille
Peen
Eikenproc. Rups
Gele ganzenbloem
Pastinaak
Eikenproc. Rups
Vlas
ste
Phacelia
Kleurrijk, nectar, 1 jaar
Knoopkruid
Teunisbloem
Kleurrijk, nectar, 1ste jaar
Gew. margriet
Cichorei (wild)
Nectar, waardplant
Duizendblad
Vogelwikke
Nectar, waardplant
Blaassilene
Rode klaver
Snelle bedekking, nectar
Huttentut
Witte weideklaver
Snelle bedekking, nectar
Goudsbloem
Goudsbloem
Kleurrijk
Zaaidichtheid: 17,5 kg/ha
Regulier: kiloprijs: € 25,80 | Prijs per ha: € 451,SKAL gecertificeerd: kiloprijs: € 33,50 | Prijs per ha: € 586,50

Kleurrijk, nectar
Nectar, wintervoedsel
Nectar
Nectar
Kleurrijk , nectar
Wintervoedsel
Nectar, waardplant
Nectar, waardplant
Nectar, waardplant
Nectar, waardplant
Nectar, Kleurrijk
Grote bloeier

Wintervoedselakker
Het mengsel voor de wintervoedselakkers bestaat uit een mix van granen met boekweit. Omdat het
gewas niet geoogst wordt, is het graan in de winter beschikbaar voor vogels.
Wintervoedselakkers worden vóór 15 mei ingezaaid en blijven tot 1 maart liggen.
Samenstelling
Rogge 30%
Gerst 30%
Haver 30%
Boekweit 10%

Zaaidichtheid: 100 kg/ha
Regulier: kiloprijs: € 1,22 | Prijs per ha: € 122,SKAL gecertificeerd: kiloprijs: € 1,46 | Prijs per ha: € 146,-

Inzaaien akkerranden
De akkerranden worden centraal ingezaaid rond eind april/ begin mei wanneer de grond goed
opgewarmd is. . We vragen deelnemers om een ‘vals zaaibed’ voor te bereiden begin april. De
akkerrand zal een aantal weken later gezaaid worden, maar het eerste onkruid is dan al opgekomen.
Voor of tijdens het inzaaien wordt dit onkruid weer ondergewerkt, waardoor de onkruiddruk zal
verminderen en uw akkerrand meer kans zal krijgen om tot bloei te komen..

Kosten zaaizaad en inzaaien
Biologisch zaaigoed moet direct op het betreffende biologisch bedrijf geleverd worden dus in deze
gevallen laten wij het zaaizaad bij u bezorgen.
Het Collectief verrekend de kosten voor de loonwerker alsmede de kosten van het zaaigoed met de
beheervergoeding die u na afloop van het beheerjaar krijgt uitbetaald.

Biologische variant akkerranden mengsels
De biologische mengsels bevatten SKAL gecertificeerde granen, grassen en kruiden. Deze mengsels
kunnen niet bij de loonwerker geleverd worden en laten we dus altijd bij u op locatie leveren. U krijgt
dan ook zelf de factuur. Aan het eind van het jaar krijgt u de volledige beheervergoeding uitbetaald.
U kunt nog steeds gebruik maken van de loonwerkers die via het Collectief de randen inzaaien.

