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Natuurmengsels
Mengsels met kruiden,  

granen, vlinderbloemigen, grassen etc.

Mengsels met bloemen en kruiden 
geven een impuls aan de ontwikkeling 
van de natuur. Voor het behoud van de 
natuur kunnen mengsels van allerlei 
grassen, kruiden van inheemse soorten 
etc. gezaaid worden. De biodiversiteit 
is ermee gediend en ook het dierenrijk 
zoals vogels, wild en insecten gedijen 
beter in een gevarieerde biotoop. 
Ook op akkerranden geven speciaal 
samengestelde mengsels een mooiere 
aanblik en zorgen voor een beter 
natuurlijk evenwicht. Vele jaren zijn 
deze mengsels met succes op allerlei 
locaties gebruikt. 

In onze webshop vind u de complete 
samenstellingen en de verkoopprijzen,
 
www.neutkens.nl/webshop

NIEUW
Biotoopmengsel KNJV 
en Plukweidemengsel
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Bijzonderheden
Natuurmengsels en mengsels voor randen
Graan-/ Kruidenmengsel R4 (klei en zand) 75 x € 87 9 Diverse zomergranen, korenbloem, klaproos, gele ganzebloem en phacelia
Graan-/ kruidenmengsel R4 vervolgjaren 75 x € 45 6 Diverse zomergranen en phacelia
Gras-/ Kruidenmengsel R1,R2,R3 Stika klei 10 x € 66 12 8 inheemse kruiden en 4 grassoorten
Gras-/ Kruidenmengsel R1,R2,R3 Stika zand 15 x € 95 11 7 inheemse kruiden en 4 grassoorten
Akkerflora 10 x € 64 5 Korenbloem, bolderik, margriet, klaproos en echte kamille
Natuurmengsels
Brabants Landschap natuurmengsel 45 x € 24 13 Diverse zomergranen, boekweit, cruciferen, vlinderbloemigen etc
Bijenmengsel Lycaena 10 x € 14 13 Snelgroeiend met borage, phacelia, malva en vlinderbloemigen
Bijenmengsel Tubinger 10 x € 14 11 Als Lycaena maar dan zonder vlinderbloemigen
Meerjarig bijenmengsel 25 x € 163 41 Het mengsel bestaat uit plantensoorten die bloemrijk zijn en veel nectar bevatten
Neutkens meerjarig vlindermengsel 12,5 x € 131 17 Ideaal voor vlinders, rupsen en vogels
Plukweide mengsel nieuw! 20 x € 64 35 Vele soorten geschikt als snijbloem
Wildmengsels
Wildbeschutmengsel WA-10 12,5 x € 17 13 Rogge, boekweit, vlinderbloemigen en cruciferen
Wildmengsel speciaal voor reeën WA-20 100 x € 83 15 Eenjarig mengsel voor reewild, speciaal voor zandgrond
Meerjarig mengsel met kruiden WA-30 80 x € 93 22 Zeer gevarieerd voedselrijk mengsel voor diverse wildsoorten
Wildweide/ reeënweide WA-40 35 x € 45 10 Hoger aandeel grassen met vlinderbloemigen en extra kruiden
Wildmengsel leefruimte WA-70 10 x € 29 63 Voor vogels, bijen en vlinders, kleinwild, zaaitijd van mrt - aug, rijk bloeiend,
Fazantenweide 100 x € 89 14 Rijk aan zaden voor de fazanten
Biotoopmengsel KNJV nieuw! 45 x € 34 3 Mengsel van phacelia, gele mosterd en boekweit
Meerjarige mengsels met gras
Brabants grasmengsel 50 x € 43 12 Uiteenlopende grassoorten met witte klaver
Brabants landschap bloemenweide nieuw ! 40 x € 64 17 Brabants grasmengsel met margriet, rolklaver, rode klaver, duizendblad en gewoon knoopkruid
Bremos 35 x € 66 7 Diverse grassen met rode klaver, rolklaver, duizendblad, margriet, witte klaver en knoopkruid
Bloemenpracht met gras 50 x € 123 53 Zeer gevarieerd kruidenmengsel 
Veldbloemen en mengsels
Veldbloemen (puur bloemenzaad) € / 100 m2

1. hoog 75 - 125 cm 10 x x € 30 35 Voedselarme grond, kleuren: wit, blauw, rood, geel, purper, roze, lila, rood, paars, bruin
2. half hoog 50 - 75 cm 10 x x € 32 36 Voedselarme grond, kleuren: wit, blauw, rood, geel, rose, beige, crème, lila en gemengd
3. laag 25 - 35 cm 10 x x € 36 25 Voedselarme grond, kleuren: wit, blauw, rood, geel, rose, crème, lila en gemengd
4. bosplantsoen tot 60 cm 5 x x € 22 19 Voedselarme grond, kleuren: blauw, geel, rose, paars, wit en gemengd 
Stroomdalflora 10 x € 29 23 Voedselrijke grond, kleuren: wit, blauw, geel, rose, groen en purper 
Hollandmengsel 10 x € 28 3 Klaproos, korenbloem en margriet
Bloemenpracht 10 x € 18 34 Schitterend meerjarig bloemenmengsel
Margrietmengsel 1 40 x € 60 30 Mengsel voor kalkarme zandige of leemhoudende grond
Wildbloemen laag 10 x € 15 32 Voor voedselarme grond met allerlei kleuren
Wildbloemen hoog 10 x € 15 49 Voor voedselarme grond met allerlei kleuren

Prijzen zijn ter indicatie. Voor actuele prijzen en bestellingen kijk op onze webshop op www.neutkens.nl 
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samen zaaien,
                  samen groeien

MENGSELS VOOR RANDEN,
NATUUR EN WILD  
EN VELDBLOEMEN
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Brabants landschap natuurmengsel

Rolklaver Klaproos

Bremos

Mengsel op maat Phacelia
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Zaadhandel Neutkens bv Verkoopadviseur openbaar groen
Lantie 1a, Vessem Geert-Jan Lueb 06 - 50 86 69 88
T 0497 - 59 17 94 glueb@neutkens.nl
F 0497 - 59 20 05 
www.neutkens.nl   
info@neutkens.nl 

Een overzicht van onze productcategorieën:
• Maiszaden • Zaaigranen • Pootaardappelen • Weidemengsels • Natuurmengsels • 
• Recreatiegrassen • Inkuilfolie • Kuilbeschermingskleden • Stretchfolie •  
• Maïsmeststoffen • Kalkmeststoffen • Groenbemesters • Contracteelt aardappelen • 
• Physiostart • Biologische zaden • Inkuilmiddelen • Gewasbeschermingsmiddelen • 
• Grasmengsels voor sport en recreatie • Klaver • Lava3 stalstrooisel •

Praktische tips voor inzaai en onderhoud van wildbloemenmengsels
•  Grondsoort, groeiomstandigheden en vochttoestand bepalen de keuze van het 

mengsel, een arme schrale bodem is het beste voor wildbloemenmengsels,  
het optimale beeld ontstaat pas na 2 à 3 jaar

•  Beste zaaitijd is van februari t/m mei en van augustus t/m oktober,  
najaarszaai geeft vaak een beter resultaat.

•  veel zaden hebben licht nodig bij het kiemingsproces, zaden niet in  
de grond werken maar licht aanrollen, 

•  bij handzaai evt zand of gemalen zemelen als vulmiddel gebruiken  
voor betere verdeling

•  Liever geen bemesting, deze bevordert de groei van onkruid  
en gaat ten koste van de bloei

•  Maaien één keer per jaar aan het einde van het seizoen, november of later en het 
maaisel pas een paar weken na het maaien opruimen zodat zaden achterblijven en 
de bodem niet verrijkt wordt, maaihoogte minimaal 10 cm

•  Zaai 2e jaar zo nodig bij, mits het gezaaide geen grassen bevat

Voor meer informatie kijk op onze website of bel met onze verkoopadviseur.

In de (groene) vingers!
Het team van Zaadhandel Neutkens heeft het in de (groene) vingers!  
Vanuit onze ervaringsdeskundigheid adviseren wij u over goede oplossingen en het 
beste resultaat op het gebied van recreatiegrassen en terreinbeheer. 
Neem contact op met onze verkoopadviseur.

samen zaaien,
         samen groeien
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