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TEN HAVE SEEDS: DÉ FLEXIBELE LEVERANCIER VAN KWALITEIT

De wereld kan niet zonder biodiversiteit. Daarom zijn bloemen- en (gras)kruidenmengsels belangrijk 
en niet meer weg te denken uit ons assortiment. Deze mengsels geven een positieve bijdrage aan de 
natuurontwikkeling en stimuleren de soortenrijkdom in een gebied. Een bijkomend voordeel is dat al deze 
kleurrijke mengsels een prachtig plaatje opleveren.

Voor elke toepassing is een uitgebalanceerd mengsel beschikbaar. Ten Have Seeds heeft een breed pakket 
bloemen- en (gras)kruidenmengsels ontwikkeld voor agrarisch natuurbeheer, kruidenrijke graslanden, 
openbaar groen, bermen en tuinen.

Kennis en kwaliteit
Trots zijn wij op het gegeven dat wij al jarenlang met een groot aantal Nederlandse natuurverenigingen en collectieven 

mogen samenwerken. Ook zijn wij vanaf het eerste uur leverancier van kruidenrijke graslandmengsels richting de 

melkveehouderij en wildbloemenmengsels aan de professionele  openbaar groensector. 

Door de jarenlange ervaring is er inmiddels de nodige kennis in huis bij Ten Have Seeds. Deze kennis en ervaring gebruiken 

we zeer gericht. Door de mengselsamenstellingen steeds, in samenspraak met de gebruikers, (iets) bij te schaven voor nóg 

betere praktijkprestaties, bent u verzekerd van een mengsel dat aansluit bij het juiste gebruiksdoel.

Inheems materiaal
Wildbloemen en natuurmengsels welke wij leveren bevatten in het beginsel allen soorten welke van nature voorkomen in 

Nederland. Mengsels waarin veredelde cultuurplanten (akkerbouwgewassen) zijn gebruikt vallen hier uiteraard niet onder.

 

Ten Have Seeds heeft het voorbije jaar gebruikt om de kwaliteit van het bloemen- en kruidenzaad fors te verbeteren. 

In Nederland zijn tientallen hectaren ingezaaid met tal van bloemen- en kruidensoorten. Door scherp geselecteerd 

uitgangsmateriaal in zeer geschikte streken voor vermeerdering uit te zaaien bent u, door voor Ten Have Seeds te kiezen, 

verzekerd van de best mogelijke kwaliteit (inheems materiaal). 

Ten Have Seeds is steeds transparant over het gebruik van inheemse of uitheemse soorten.

Flexibele partner
Elk mengsel dat in een bestek wordt voorgeschreven of een specifiek mengsel dat aansluit bij uw wensen, kunnen wij 

produceren. Vaak is de levertijd maximaal vijf werkdagen. Wanneer er echter zeldzame plantensoorten gevraagd worden, 

vraagt dit iets meer tijd.

Soort: Verpakt per:

Agri Star Akkerrand- en wildmengsels 10 kg

(EKO) Field Star Gras- kruidenmix Basis & Extra 20 kg

(EKO) Field Star Gras- kruidemmix Doorzaai & Schaap/Geit 10 kg

Horse Star Kruidenmengsel 250 gram

Green Star Bloemenmengsels 250 gram en 1 kg *Ook verkrijgbaar in kokers  van 75 gram. Deze 
kokers zijn niet los verkrijgbaar en verpakt in omdozen van 30 stuks.

OOK VOOR  
ALLE ANDERE  

GERENOMEERDE 
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KUNT U BIJ ONS 
TERECHT!

 MEER INFORMATIE OVER AKKERRANDMENGSELS 
BEKIJK DE VIDEO OP ONS YOUTUBE KANAAL: 
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Green Star Wildbloemenmengsel 
Het veelzijdige wildbloemenmengsel bestaat uit maar 

liefst 62  één- en meerjarige bloemen. Door de geur van de 

bloemen worden bijen en vlinders aangetrokken.  

Het mengsel geeft een prachtig aanzicht en is erg geschikt 

voor grasvelden die weinig betreden worden, maar ook in 

het openbaar groen en in bermen of op dijken en taluds. 

Het mengsel groeit 80 tot 100 cm hoog.

OPENBAAR GROEN & TUINEN

Green Star Zomerbloemenmengsel 
Het eenjarige bloemenmengsel heeft een prachtige 

kleurrijke uitstraling. De 58 soorten maken het samen een 

weelderig geheel en groeien 60 tot 80 cm hoog. Door de geur 

van de bloemen worden bijen en vlinders aangetrokken.

Green Star Vlindermengsel 
Het bloemenmengsel is speciaal samengesteld om vlinders 

aan te trekken. Het éénjarige mengsel ruikt bovendien 

heerlijk. De 29 soorten groeien in verschillende hoogtes (60 

tot 80 cm) en bonte kleuren.

Green Star Bijenmengsel
Het bijenmengsel bestaat uit 40 (voornamelijk eenjarige) 

bloemen, welke goed zijn voor het aantrekken van 

verschillende soorten bijen. Het kleurrijke mengsel is 

geschikt voor tuinen en parken. Het mengsel groeit 60 tot 80 

cm hoog.

Zaaidichtheid: 15 - 25 kg/ha.

Zaaiperiode: De éénjarige bloemenmengsels kunnen van april tot en met september gezaaid worden, maar de meest ideale periode is tussen april tot juni. 
Door in deze maanden te zaaien, heeft u het langst profijt van de bloemenmengsels. Twee- en meerjarige mengsels kunnen het hele groeiseizoen 
gezaaid worden, dus ook nog laat in het najaar. Het verschil tussen de dag- en nachttemperatuur zorgt ervoor dat de kiemrust sneller wordt 
doorbroken en er in het opvolgende voorjaar sneller een prachtige bloemenweide ontstaat. Vermijd liever de hete zomermaanden.

Green Star Laag meerjarig mengsel 
Het meerjarige bloemenmengsel groeit goed op moeilijk 

bereikbare plekken, bijvoorbeeld in combinatie met 

rotsblokken of tussen tegels en stenen. De hoogte van de 21 

verschillende soorten varieert tussen 10 en 30 cm.

Green Star Droogbloemenmengsel 
Een boeket droogbloemen is de nieuwe interieurtrend.  

Dit bloemenmengsel is uitermate geschikt voor het maken 

van een eigen uniek droogbloemenboeket.

Green Star Plukbloemenmengsel 

Een gevarieerd kleurrijk mengsel bestaande uit 32 eenjarige 

soorten. Erg geschikt als snijbloemen.

Green Star Bijenmengsel meerjarig
Het meerjarige bijenmengsel is een goede lokker voor 

honingbijen, wilde bijen én hommels in het voorjaar. 

Tevens een goede investeerder om de bestuiving 

van fruitbomen op een hoger peil te brengen. De 25 

verschillende soorten groeien tussen 60 tot 80 cm.

Green Star Balkonmengsel 
Dit eenjarige bloemenmengsel is ideaal voor het creëren 

van bloeiende sfeer in een beperkte ruimte, bijvoorbeeld 

in bloembakken of –potten. Het mengsel bestaat uit 10 

verschillende soorten in prachtige bonte kleuren. 

De maximale hoogte wordt 50 cm.



Green Star Processie Control
Een kruiden- en bloemrijke wegberm levert stuifmeel en/of 

nectar en een overlevingsplaats voor sluipvliegen, -wespen, 

kevers, wantsen, mieren, zweef- en gaasvliegen. Deze 

insecten zijn natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups.  

Tevens worden mezen door een grote insectenpopulatie 

aangetrokken. Samen met de roofinsecten zorgen deze 

ervoor dat het natuurlijk evenwicht herstelt, zonder hoge 

bijkomende beheerskosten. 

Green Star 
Bermbloemenmengsel 
Dit mengsel bevat zowel een- als 

meerjarige soorten. Met het oog op 

de verkeersveiligheid is gekozen 

voor soorten die maximaal 50 cm hoog 

worden. Het bermbloemenmengsel geeft een kleurrijke 

berm, geschikt voor alle grondsoorten en kan jaarrond 

gezaaid worden.

BERMEN

Samenstelling: 25% grassen: roodzwenkgras en struisgras
75% kruiden: aardakker, boerenwormkruid, 
duizendblad, fluitenkruid, karwij, kervel, 
knoopkruid, margriet, pastinaak, rode/witte/
honing/rolklaver, smalle weegbree,  
veldlathyrus, vogelwikke, wilde peen

Zaaidichtheid: 10 – 15 kg/ha.

Zaaiperiode: maart – oktober

Samenstelling: rolklaver, rode klaver, witte klaver, smalle 
weegbree, duizendblad, margriet, kamille, 
korenbloem, inkarnaatklaver, wikke, klaproos 

Zaaidichtheid 
per ha: 

Inzaai met bijmenging van gras: 10 kg + 45 kg 
Bermen 3 of Slow Mow 
Inzaai zonder bijmenging van gras: 15-20 kg

Zaaiperiode: maart – oktober



achillea millefolium duizendblad wit x x x x
acroclineum roseum papierbloem roze x
adonis aestivalis zomeradonis rood x x x
agastache foeniculum dropplant paars x
ageratum houstonianum mexicaantje blauw/paars x
agrimonia eupatoria gewone agrimonie geel x
agrostemma githago bolderik paars x x x
alyssum benthamii schildzaad wit x x
alyssum maritima procumbens schildzaad wit x
amaranthus caudatus kattenstaartamarant paars/rood x x x
amaranthus hypochondriacus kattenstaartamarant paars/rood x
ammi majus groot akkerscherm wit x
ammi visnaga fijn akkerscherm wit x x
anagallis arvensis guichelheil blauw x
anethum graveolens dille geel x x x x
anthemis tinctoria gele kamille geel x x
anthirrhinum majus nanum leeuwenbekje gemengd x x
anthirrhinum maximum hoog leeuwenbekje gemengd x
aquilegia vulgaris akelei blauw/paars x
bellis perennis madelief geel/wit x
borago officinalis komkommerkruid blauw x
calendula officinalis goudsbloem oranje x x x x x
calliopsis bicolor meisjesogen geel/oranje x
callistephus chinensis chinese aster paars x x x x
cardamine pratensis pinksterbloem lila x
carthamus tinctorius saffloer geel/oranje x x x
celosia argentea gepluimde hanekam rood/paars x x
celosia cristata hanekam rood/paars x
centaurea cyanus korenbloem blauw x x x x x x x
centaurea jacea knoopkruid paars x
cheiranthus cheiri muurbloem geel/oranje x
cheiranthus maritimus strandviolier gemengd x x
chrysanthemum carinatum bonte ganzenbloem gemengd x x
chrysanthemum coronarium gekroonde ganzenbloem geel/wit x x
chrysanthemum leucanthemum gewone margriet wit x x x x
chrysanthemum segetum gele ganzenbloem geel x x
cichorium intybus wilde cichorei blauw x x
clarkia elegeans amandelroosje roze x x x
collinsia bicolor collinsia paars/wit x
convolvulus tricolor driekleurige winde gemengd x
coreopsis lanceolata meisjesogen geel x x
coreopsis tinctoria meisjesogen geel/rood x x x x
coriandrum sativum koriander wit x
cosmos bippinatus cosmea roze x x
craspedia globosa craspedia geel x
cynoglossum amabile hondstong blauw x x x x
dahlia variabilis dahlia rood x
daucus carota wilde peen wit x x
delphinium ajacis ridderspoor paars x
delphinium consolida ridderspoor paars x x x x x
dianthus barbatus duizendschoon roze x
dianthus chinesis chinese anjer roze x x
dianthus deltoides steenanjer roze x
dianthus plumarius grasanjer grijs/zilver x
digitalis purpurea vingerhoedskruid paars x
dimorphoteca sinuata mix satijnbloem oranje x
dipsacus sativus kaardebol lila x
dracocephalum moldavicum drakenkop blauw/paars x
echinacea purpurea roze zonnehoed roze x
echium plantagineum slangenkruid paars x x x x
echium vulgare slangenkruid blauw/paars
eschscholzia caespitosa slaapmutsje geel x x
eschscholzia californica slaapmutsje oranje x x x
fagopyrum esculentum boekweit wit x
filipendula ulmaria moerasspirea wit x
gaillardia pulchella kokardebloem geel/rood x
gilia capitata hoofdjesgillia blauw x
godetia grandiflora zomerazalea roze x
godetia hybrida zomerazalea roze x x
gypsophila elegans sluierkruid wit x x x x x
gypsophila repens kruipend gipskruid roze/wit x
helianthemum annuus zonnebloem geel/oranje x x
helichrysum bract. monstrosa goudstrobloem gemengd x x x
helipterum humboldtianum immortelle geel x
hesperis matronalis damastbloem lila x x
hieracium umbellatum schermhavikskruid geel x
hypericum perforatum sint janskruid geel x
hypochoeris radicata gewoon biggenkruid geel x
iberis amara scheefbloem wit x x x
iberis umbellata schermscheefbloem paars x
impatiens balsamina vlijtig liesje roze x
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knautia arvensis beemdkroon lila x
lathyrus pratensis veldlathyrus geel x
lavendula angustifolia echte lavendel paars x
lavatera trimestris grootbloemige lavatera roze x x x x
leontodon autumnalis vertakte leeuwentand geel/rood x
limnanthes douglasii moerasbloem geel x
limonium statice suworowii roze statice roze x
limonium sinuatum lamsoor blauw/paars x
linaria maroccana vlasleeuwenbek paars/rood x x x
linaria vulgaris vlasbekje geel x
linum perenne vlas blauw x x
linum rubrum rood vlas rood x
linum usitatissimum vlas blauw/wit x x x x
lobularia maritima schildzaad paars/wit x
lotus corniculatus rolklaver geel x x x
lupinus angustifolius blauwe lupine blauw x
lupinus hartwegii lupine paars/roze x x
lupinus luteus gele lupine geel x
lupinus perennis lupine paars x
lythrium salicaria kattenstaart paars x
malope trifada trechtermalva rood/roze x x x x
malva moschata muskuskaasjeskruid lila x x x
malva sylvestris groot kaasjeskruid paars/roze x x
matricaria chamomilla kamille geel/wit x
matricaria eximia knoopjes kamille geel/wit x x
matthiola bicornis violier lila
matthiola incana zomerviolier paars x x x
matthiola longipetala avondviolier paars x
melandrium album avondkoekoeksbloem wit x
melilotus alba witte honingklaver wit x
melilotus officinalis gele honingklaver geel x
mirabilis jalapa nachtschone roze x x
molucella laevis klokken van ierland groen x x x
myostis alpestris alpen vergeet mij nietjes blauw x x
nepeta mussinii kattenkruid paars x
nigella damascena juffertje in het groen blauw x x x x x
nigella orientalis spinjuffertje geel/groen x x
nigella sativa nootmuskaatbloem blauw x x
oenothera lamarckiana teunisbloem geel x x x
origanum vulgare marjolein roze x
papaver glaucum tulppapaver rood x
papaver paeoniflorum bolpapaver gemengd x x
papaver rhoeas grote klaproos rood x x x x
papaver somniferum slaapbol roze x
phacelia tanacetifolia facelia lila x x x
phalaris canariensis kanariezaad groen x
phlox drummondii vlambloem gemengd x x
plantago lanceolata smalle weegbree groen/wit x x x
portulaca grandiflora portulaca gemengd
prunella vulgaris gewone brunel blauw/paars x x x
reseda odorata reseda geel/groen x x x
rhodanthe manglesii roze zonnestraal roze x
rudbeckia hirta ruige rudbeckia geel x x x
rumex acetosa veldzuring rood/roze x
salva pratensis veldsalie blauw x
salvia horminum bonte salie roze x
salvia officinalis echte salie blauw x
sanguisorba minor kleine pimpernel groen/rood x x
saponaria vaccaria koekruid roze/wit x x x
scabiosa atropurpurea duifkruid rood x x
scabiosa stellata duifkruid wit x x
silene armeria pekbloem wit x x
silene vulgaris blaassilene roze/wit x
sinapis alba witte mosterd geel x
tagetes erecta afrikaantje geel/oranje x
tagetes patula afrikaantje geel/oranje x
tanacetum vulgare boerenwormkruid geel x x x
thymophylla tenuiloba gulden vlies geel x
trifolium incarnatum inkarnaatklaver rood x x
trifolium pratense rode klaver rood x x
trifolium repens witte klaver wit x
tropaeolum majus oost indische kers oranje/rood x x
venidium fastuosum afrikaanse goudsbloem oranje/wit x x
verbena tenuisecta kruipend ijzerhard paars x x
veronica longifolia lange ereprijs paars x
vicia sativa wikke paars x
viola cornuta hoornviooltje paars x x
viscaria oculata paletbloem lila x
xeranthemum annuum papierbloem wit/roze x
zinnia elegeans zinnia gemengd x x x x x



 BETER VOOR HET BEEST

Een kruidenrijk grasland bevat 

meer mineralen, sporenelementen 

en structuur. Bovendien maken de 

kruiden en vlinderbloemigen het 

rantsoen smakelijker en gevarieerder. 

De gezondheid, stofwisseling en 

penswerking gaan erop vooruit. Het 

gebruik van antibiotica kan omlaag.

GRAS-KRUIDENMIX

GECERTIFICEERD

Field Star Gras-kruidenmixen zijn kruidenrijke zaaizaadmengsels voor blijvend grasland en geschikt 

voor maaien en beweiden. De mengsels zijn met zorg samengesteld. Het graszaad, de kruiden en 

vlinderbloemigen zijn reeds gemengd. Dit voorkomt niet alleen ontmenging tijdens het zaaien, maar 

betekent ook dat het complete mengsel gecertificeerd is. 

UITGEKIENDE SAMENSTELLING

FIELD STAR GRAS-KRUIDENMIX BASIS 
 79,0% Grassen: beemdlangbloem, Engels raaigras, timothee, veldbeemdgras. 
 11,5% Kruiden: cichorei, duizendblad, kleine pimpernel, peterselie, smalle weegbree. 
 9,5% Vlinderbloemigen: esparcette, gele honingklaver, witte cultuurklaver.

FIELD STAR GRAS-KRUIDENMIX EXTRA 
60,0% Grassen: beemdlangbloem/festulolium, Engels raaigras, rietzwenkgras (voeder en zachtbladig), timothee, veldbeemdgras.
17,5% Kruiden: cichorei, duizendblad, karwij, kleine pimpernel, peterselie, smalle weegbree.
22,5% Vlinderbloemigen: gele honingklaver, luzerne, rode klaver, rolklaver, witte cultuur- en weideklaver.  

EKO FIELD STAR GRAS-KRUIDENMIX EXTRA
51,0% Grassen: EKO beemdlangbloem, EKO Engels raaigras, EKO rietzwenkgras, EKO timothee, veldbeemdgras.
24,5% Kruiden: cichorei, duizendblad, EKO karwij, kleine pimpernel, peterselie, smalle weegbree.
24,5% Vlinderbloemigen: EKO esparcette, EKO gele honingklaver, EKO luzerne, EKO rode klaver, EKO witte cultuurklaver, wondklaver.

FIELD STAR GRAS-KRUIDENMIX DOORZAAI 
58,0%  Kruiden: cichorei, duizendblad, kleine pimpernel, peterselie, smalle weegbree, karwij. 
 42,0% Vlinderbloemigen: esparcette, gele honingklaver, luzerne, rode klaver, witte cultuurklaver, wondklaver.
OOK IN EKO BESCHIKBAAR!

FIELD STAR GRAS-KRUIDENMIX SCHAAP/GEIT
63,0% Kruiden: cichorei, duizendblad, karwij, kleine pimpernel, peterselie, smalle weegbree, wilde peen.
37,0% Vlinderbloemigen: esparcette, gele honingklaver, luzerne, rolklaver, wondklaver.

Zaaidichtheid: (EKO) Field Star Gras- kruidenmix Basis & Extra: 40 kg/ha.
(EKO) Field Star Gras- kruidenmix Doorzaai & Schaap/Geit: 10 kg/ha.

DRIEMAAL (BETER) IS SCHEEPSRECHT!

 BETER VOOR DE BODEM

De mengsels bestaan uit 

diep wortelende grassoorten, 

vlinderbloemigen en voederkruiden. 

De diverse soorten stimuleren 

elkaar en verhogen de biodiversiteit 

zowel boven als onder de grond. De 

bodemvruchtbaarheid verbetert sterk.

  BETER VOOR DE BOER

De mengsels werken voor de veehouder 

kostenbesparend, door de efficiënte manier 

van eiwitwinning. Door de maatschappelijk 

verantwoorde manier        

van ondernemen, draagt 

de veehouder bovendien 

positief bij aan de 

“kringlooplandbouw”.

Meer informatie over de kruidenrijke graslandmengsels, het aanleggen en het beheer vindt u in de folder.

Ten Have Seeds B.V.Hoekerweg 1  |  8042 PH ZwolleTelefoon: +31 (0) 38 76 00 530E-Mail: info@tenhaveseeds.nlWebsite: www.tenhaveseeds.nl
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 BETER VOOR HET BEEST
Een kruidenrijk grasland 
bevat meer mineralen, 
sporenelementen en structuur. 
Bovendien maken de kruiden en vlinderbloemigen het rantsoen 
smakelijker en gevarieerder. 
De gezondheid, stofwisseling en 
penswerking gaan erop vooruit. 
Het gebruik van antibiotica kan 
omlaag.

  BETER VOOR DE BOER

De mengsels werken voor de 
veehouder kostenbesparend, 
door de efficiënte manier 
van eiwitwinning. Door de 
maatschappelijk verantwoorde 
manier van ondernemen, draagt de veehouder bovendien positief bij aan de “kringlooplandbouw”.

Driemaal (beter) is scheepsrecht!

In de theorie klinkt het veel belovend: 65% eiwit van eigen land. In de praktijk blijkt de impact van 
deze eis groot. Op dit moment voldoet een groot gedeelte van de Nederlandse melkveebedrijven hier 
namelijk niet aan. Hoe intensiever een bedrijf is, hoe lastiger het is om aan de 65%-eis te voldoen. 
Field Star Gras-kruidenmixen kunnen hieraan een  bijdrage leveren. Met deze  unieke  kruidenrijke 
graslandmengsels kan de efficiëntie in eiwitproductie op melkveebedrijven namelijk worden verhoogd.

GRAS-KRUIDENMIX

www.tenhaveseeds.nl

GECERTIFICEERD



Samenstelling: walstro, gewone pastinaak, peterselie, smalle weegbree, karwij, wilde peen, duizendblad, cichorei, venkel

Horse Star Kruidenmengsel
Horse Star Kruidenmengsel is een veelzijdig kruidenmengsel dat de smakelijkheid en de 

gezondheidswaarde van de grasmat sterk verbetert. De unieke samenstelling van kruiden bevordert de weerstand en vitaliteit van 

paarden. Tevens heeft dit mengsel een positieve invloed op de darmflora van paarden. De kruiden zijn bedoeld als bijmenging van 

graszaad (per 15 kg een eenheid van 250 gram bijmengen).



Agri Star Functionele Agro 
Biodiversiteit (FAB) mengsel
Voordelig eenjarig mengsel bestaande uit  19 soorten.  

Het doel van het mengsel is de agrobiodiversiteit rond 

akkers te stimuleren, wat een gunstig effect heeft op het 

hoofdgewas. Het FAB mengsel zet de akkerrand vol met 

bloemen die bijen, vlinders, insecten en vogels een bron 

geven van bescherming en voedsel. 

Agri Star Akkerrandmengsel 
plaagbeheersing
Zweefvliegen, loopkevers, gaasvliegen, spinnen en 

sluipwespen in een akker  doen zich te goed aan 

potentiële landbouwplagen. Door bloemenstroken en 

overwinteringsplekken aan te leggen is het mogelijk plagen 

op een natuurlijke manier te beheersen.   

Akkerrand plaagbeheersing is een mengsel van een- en 

meerjarige soorten.

Agri Star Kruidenrijk 
akkerrandmengsel
Fraai graan-bloemenmengsel dat 

naast het leveren van voedsel en 

een schuilplaats voor vogels, een 

mooi plaatje vormt in het landschap.  Hoofdbestanddeel 

is een drietal graansoorten, daarnaast bevat het mengsel 

grassoorten, vlinderbloemigen, bloemen en kruiden.  

Het mengsel past in het GLB landbouwsubsidie beleid.

Agri Star Akkerrandmengsel 
bestuiving
Ongeveer tachtig procent van de planten in de natuur wordt 

bestoven door insecten.  Bijen spelen een belangrijke rol als 

bestuiver in de land- en tuinbouw.

Tübingermengsel is een beproefd eenjarig bijen- (en 

vlinder)mengsel, geschikt voor akkerrand. Ten Have Seeds 

heeft hier hopklaver en luzerne aan toegevoegd. Planten 

die bekend staan als uitstekende bij- en vlinderplanten.

AKKERRANDEN

Samenstelling: Alexandrijnse klaver, boekweit, bolderik, 
chrysant, cosmea, gele ganzenbloem, gierst, 
gipskruid, groot akkerscherm, hoofdjesgilia, 
klaproos, kleine zonnebloem, korenbloem, 
luzerne, meisjesogen, facelia, saffloer, vlas, 
zomertarwe 

Zaaidichtheid: 10 – 15 kg/ha.

Zaaiperiode: maart – juni

Samenstelling: klaproos, saffloer, boekweit, korenbloem,  
zonnebloem, cosmea, gele ganzenbloem,  
bolderik, chrysant, wikke, luzerne,  
meisjesogen, hardzwenkgras, roodzwenkgras

Zaaidichtheid: 20-25 kg/ha.

Zaaiperiode: maart – mei

Samenstelling: zomertarwe, haver, zomergerst, roodzwenk-
gras, Westerwolds raaigras, beemdlang-
bloem, rode klaver, witte klaver, honingklaver, 
luzerne, erwt, wikke, boekweit, vlas, cichorei, 
karwij, klaproos, korenbloem, margriet

Zaaidichtheid: 30 – 40 kg/ha.

Zaaiperiode: maart – juni

Samenstelling: bladrammenas, boekweit, borrage, dille, gele 
mosterd, goudsbloem, korenbloem, koriander, 
kaasjeskruid, facelia, zwarte komijn,  
hopklaver, luzerne

Zaaidichtheid: 15 kg/ha.

Zaaiperiode: maart – mei



Agri Star Biotoopmengsel 
Jagersvereniging 
Een mengsel met een rijke bloeiwijze, belangrijk voor 

insecten, zangvogels, de verschillende levensstadia van 

akkervogels en hoenderachtigen zoals fazant en patrijs. 

Een zaadmengsel samengesteld voor het verbeteren van de 

biodiversiteit in het Nederlandse landschap. 

Agri Star Wildmengsel voor klein wild 
Eenjarig wildmengsel voor kleinere soorten als konijnen, 

hazen, patrijzen en fazanten. Het mengsel zorgt voor 

voldoende voeding en dekking.

WILD

Samenstelling: gele mosterd, facelia, boekweit

Zaaidichtheid: 45 kg/ha.

Zaaiperiode: maart – augustus

Samenstelling: vlas, boekweit, zonnebloem, borage,  
zomertarwe, gierst, luzerne, bladrammenas, 
bladkool, wilde rogge, honingklaver, cichorei, 
triticale, korenbloem, klaproos, witte klaver, 
grote kaardebol

Zaaidichtheid: 30 – 40 kg/ha.

Zaaiperiode: maart – juni

Agri Star Wildweidemengsel
Meerjarig wildmengsel met hoog aandeel grassen en 

vlinderbloemigen. Geschikt voor alle wildsoorten.

Samenstelling: Engels raaigras, roodzwenkgras, timothee, 
rietzwenkgras, veldbeemdgras, honingklaver, 
luzerne, rode klaver, Perzische klaver, witte 
klaver, esparcette, bladkool, bladrammenas

Zaaidichtheid: 30 kg/ha.

Zaaiperiode: maart – juni
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