SBNL Natuurfonds 2020

BESCHRIJVING FAUNAMENGSELS

Zaaitijd
Hoogte
Kilo's per 100 m2

Samenstelling

Zaaitijd
Hoogte
Kilo's per 100 m2

Fauna-akkermengsel
maart tot juni
50 cm en hoger
0,5 (50 kilogram per ha)
haver, rogge, gerst, tarwe, boekweit,
lupine, serradella, bladrammenas,
Phacelia, bladkool, witte klaver,
zonnebloem, mergkool, erwt,
duivebonen, wikken, klaproos,
korenbloem, goudsbloem, wilde peen,
peterselie, duizendblad, wilde cichorei,
pimpernel, fenegriek, karwij,
citroenmelisse, echte kamille, Engels
raaigras (vroeg en laat), thimoteegras
(vroeg en laat), beemdlangbloem
(vroeg en laat), veldbeemdgras (vroeg
en laat)

Faunaweidemengsel
hele jaar
20 cm en hoger
0,35 (35 kilogram per ha)
akelei, bladkool, bladrammenas,
wikken, duizendblad, gele ganzebloem,
goudsbloem, klaproos, kleine bevernel,
korenbloem, koriander, lupine,
madeliefje, margriet, middelste
teunisbloem, pekbloem, Phacelia,
rapunzelklokje, reukkamille,
vingerhoedskruid, serradella, SintJanskruid, tuinsalie, vergeet-mij-nietje,
overblijvend vlas,
vlas (rood, eenjarig), wilde cichorei,
zeepkruid, zomeradonis, zwarte komijn,
witte klaver, Perzische klaver, rode
klaver, Alexandrijnse klaver, Italiaans
raaigras, kropaar, Frans raaigras,
roodzwenkgras, reukgras

Wintermengsel
april tot september
40 cm en hoger
0,04 (4 kilogram per ha.)
anijszaad, bladrammenas, stoppelknol,
spruitkool, mergkool, bladkool,
raapzaad, koolzaad en spurrie

Patrijzenmengsel
Hazenapotheek
voorjaar
maart tot augustus
20 cm en hoger
75 cm en hoger
0,3 – 0,35 (30 – 35 kilogram per ha.)
0,33 (33 kilogram per ha)
diverse klaversoorten, spurrie,
bladkool, bladrammenas, duizendblad,
anijszaad, serradella, quinoa, gierst,
goudsbloem, klaproos, witte klaver,
rietzwenkgras, kropaar, 1% bloemen- Perzische klaver, rode klaver,
kruidemengsel, bestaande uit: wilde
Alexandrijnse klaver, gerst, haver,
peen, peterselie, duizendblad, chicorei, tarwe, rogge, serradella, wilde peen,
pimpernel, fenegriek, karwij,
peterselie, spurrie, echte kamille,
goudsbloem, citroenmelisse,
citroenmelisse, karwij, fenegriek,
kamille,akelei, ganzebloem,
luzerne, pimpernel, wilde cichorei,
guldenroede, kleine bevernel,
sojaboon
korenbloem, koriander, lupine,
madeliefje, margriet, teunisbloem,
pekbloem, phacelia, rapunzelklokje,
reukkamille, rood vingerhoedskruid, sintjanskruis, tuinsalie, vergeet-mij-niet,
vlas blauw, vlas rood., klaproos,
zeepkruid, zomeradonis, komijn

Samenstelling

Natuurbraakmengsel
voorjaar
30 cm en hoger
0,2 - 0,25 (20 tot 25 kilogram per ha)
bladkool, bladrammenas, mergkool,
gele mosterd, Phacelia, wikken, lupine,
serradella, wilde peen, peterselie,
duizendblad, wilde cichorei, pimpernel,
fenegriek, karwij, goudsbloem,
citroenmelisse, echte kamille, haver,
Engels raaigras (vroeg en laat),
thimoteegras (vroeg en laat),
beemdlangbloem (vroeg en laat),
veldbeemdgras (vroeg en laat),
kropaar, Frans raaigras,
roodzwenkgras, reukgras

PRIJSLIJST FAUNAMENGSELS 2019 (incl. 9% BTW en exclusief vrachtkosten)
1 tot 2 kg
Fauna-akkermengsel
Faunaweidemengsel
Natuurbraakmengsel
Wintermengsel
Patrijzenmengsel
Hazenapotheek
Jagersbiotoop

€
€
€
€
€
€
€

Fauna-akkermengsel
Faunaweidemengsel
Natuurbraakmengsel
Wintermengsel
Patrijzenmengsel
Hazenapotheek
Jagersbiotoop

€
€
€
€
€
€
€

2 t/m 9 kg
11,00
12,10
14,90
30,30
17,65
17,20
9,25

€
€
€
€
€
€
€

9,65
11,35
14,15
25,80
15,85
15,70
8,95

€
€
€
€
€
€
€

25 t/m 49 kg

10 t/m 24 kg
10,55
11,85
14,65
28,50
16,95
16,70
9,15

€
€
€
€
€
€
€

9,20
11,10
13,90
15,50
15,20
8,85

€
€
€
€
€
€
€

10,10
11,60
14,40
26,50
16,35
16,20
9,05
100 en meer kg

50 t/m 99 kg

8,75
10,85
13,65
15,30
14,70
8,65

VRACHTTARIEVEN 2020 (incl. 21% BTW) (indicatie!)
t/m 5 kg
t/m 10 kg
t/m 15 kg
t/m 20 kg

€
€
€
€

12,00
14,50
16,50
18,00

t/m 25 kg
t/m 50 kg
t/m 75 kg
t/m 100 kg
100 kg en meer

€
€
€
€
€
€

23,00
27,00
33,00
36,00
38,50 (halve pallet)
52,50 (per pallet)

SBNL Natuurfonds
Maarsbergseweg 53a
3956 KV LEERSUM
Telefoon: 0318 57 83 57
e-mail: sbnl@sbnlnatuurfonds.nl
www.sbnlnatuurfonds.nl

Algemene leveringsvoorwaarden
Prijzen zijn per kg.
Betalingen binnen 14 dagen. Bij late betaling wordt u 1% rente per maand in rekening gebracht.
Voor leveringen naar het buitenland geldt: levering geschied na betaling factuur. Vrachtkosten op aanvraag.
Minimale bestelling 1 kg per soort of anders 30% mengtoeslag.
Toeslag Waddeneilanden = dubbel tarief
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