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De bloemenstrook is een teelt

Aanwijzingen in ‘Inzaai en onderhoud’

- Grondvoorbereiden
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- Grondvoorbereiden

- Onkruid bestrijden

- Bemesten (weinig)

- Zaaien

- Beregenen/water

- Maaien bij meerjarige teelt



Mengsels

Combinatie éénjarig en meerjarig

Eénjarig voor bloei in het eerste jaar en onderdrukking

onkruid

Bevat de soorten
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Eénjarig 
mengsel  

boekweit, venkel, groot akkerscherm, gipskruid, 
korenbloem, gele ganzenbloem, zonnebloem (klein) 

en klaproos

Meerjarig gras-
kruidenmengsel

boekweit, korenbloem, gele ganzenbloem, klaproos, 
wilde peen, duizendblad, margriet (wilde), gele 

kamille, rolklaver, witte klaver, muskuskaasjeskruid, 

kamgras, gewoon struisgras, roodzwenkgras + MEER 

WILDE PEEN



Extra florale nectar op

korenbloem
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Familie  soortnaam nederlandse naam nectar bereikbaarheid vast bloei

eenjarige kruiden

Duizendknoopfamilie Fagopyrum asculentum boekweit 1-jarig juni-aug

Composieten Centauria cyanus korenbloem ***
open nectar 
+ extra florale nectar 1-jarig juni-aug

composieten Chrysanthemum segetum gele ganzenbloem ** open nectar   1-jarig juni-sept

klaproosfamilie Papaver rhoeas klaproos 1-jarig mei-juni

meerjarige kruiden

schermbloemigen Foeniculum vulgare venkel (wilde) ** open nectar vast juni-okt

composieten Achillea millefolium duizendblad ** open nectar vast juli-okt

composieten Leucanthemum vulgare margriet (wilde) ** open nectar vast mei-aug

composieten Anthemis tinctoria gele kamille ** open nectar vast juni-sept
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** zeer interessant vanwege open nectar voor gaasvlieg en zweefvlieg

*** zeer interessant vanwege extra florale nectar

composieten Daucus carota wilde peen ** open nectar tweejarig juni-sept

rubiaceae Galium album glad walstro ** open nectar vast mei-sept

geraniaceae Geranium pyrenaicum bermooievaarsbek ** open nectar vast april-sept

vlinderbloemigen Lotus corniculatus rolklaver bijen en vlinders vast juni-sept

vlinderbloemigen Trifolium repens witte klaver bijen en vlinders vast mei-okt

kaasjeskruidfamilie Malva moschata muskuskaasjeskruid vast juli-sept

grassen

grassen Cynosurus cristatus kamgras vast

grassen Agrostis capillaris gewoon struisgras vast

grassen Festuca rubra ssp. junea roodzwenkgras vast



Vaste planten/struiken

• Randen en hoeken van perceel inplanten

• Meerjarig laten staan

• Voorbeelden struiken: liguster, sering, 
laurierkers, prunus met extra florale 
nectar!
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nectar!

• Voorbeelden vaste planten: ganzerik



Onderzoek Frakrijk
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Containerteelt
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Ervaringen in Duitsland

Open Nectar Planten ONP

Meest succesvolle planten in vol licht (1 gebied): 

- duizendblad (composiet), glad walstro (rubiaceae), 
kervel (schermbloemige)
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Bij minder licht (1 gebied):

- klein streepzaad, echt bitterkruid (composieten)

In beide gebieden succesvol:

- bermooievaarsbek (geraniaceae), margriet (composiet)



Resultaat:

- minder luis in percelen met bloemstrokken in 1 gebied

- zweefvlieg erg belangrijk

- in ander gebied geen effect (agv bespuitingen in vroege vj?)

Waarnemingen:
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Waarnemingen:

- lhb, zweefvlieg, roofwants, galmug, parasitoïde.

- aantal luiskolonies in fruit 

Niet het aantal bloeiende planten is van belang, Niet het aantal bloeiende planten is van belang, Niet het aantal bloeiende planten is van belang, Niet het aantal bloeiende planten is van belang, 

maar de kwaliteit van de bloeimaar de kwaliteit van de bloeimaar de kwaliteit van de bloeimaar de kwaliteit van de bloei

HOEVEEL BLOEI IS NODIG?HOEVEEL BLOEI IS NODIG?HOEVEEL BLOEI IS NODIG?HOEVEEL BLOEI IS NODIG?
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Hoe zit het met bijen en NVWA?

Definitie bloeiend gewas bij fruit en hoog opgaande

boomkwekerijgewassen: 

Bij fruitgewassen is sprake van bloei wanneer meer dan

1% van de bloemen bloeit.  
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Definitie bloeiend gewas (overige gewassen):

Bij meer dan twee bloeiende planten (geteeld gewas of

onkruiden) per vierkante meter is er sprake van bloei.



Lijst bijaantrekkelijke gewassen

Laanbomen Ja, op het moment dat bloei op het veld plaatsvindt

Klimplanten Ja, op het moment dat bloei op het veld plaatsvindt

Rozen inclusief onderstammen en buitenrozen Ja

Coniferen Nee

Sierheesters Ja, op het moment dat bloei op het veld plaatsvindt
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Kerstbomen Nee

Heide soorten Ja

Bos- en haagplantsoen Ja, op het moment dat bloei op het veld plaatsvindt

Vruchtbomen en -struiken inclusief vruchtboomonderstammen

Ja

Stand januari 2014



6 maart 2014 |

Resistentiegroep Blad- en 
takluis

Schildluis Bijen Integreerbaar

Admire n n

Calypso n n
-

Gazelle n n
-

Actara n n

Overzicht luismiddelen boomkwekerij
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Actara n n

Teppeki n - -

Plenum n -

Pirimor n n

Decis n - h

Movento h n

Envidor - n

Met dank aan Certis



6 maart 2014 |

Praktisch bekeken

• Houd rekening met natuurlijke vijanden en 

bijen en hommels

• Let op aanpassingen etiket Admire, Kohinor 
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• Let op aanpassingen etiket Admire, Kohinor 

en Actara

• Een bloemstrook ligt buiten het perceel

(net als een driftvrije zones)



The EndWie doet mee in 2014?
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The End


