Pakket 15 Wintervoedselakker
Beschrijving
Wintervoedselakkers zijn belangrijk voor in Nederland overwinterende vogels. Deze
akkers bestaan voor het grootste gedeelte uit granen en kruiden die niet worden
geoogst en ondergeploegd tot het volgende jaar. De zaden blijven daardoor op de akker en zijn een
belangrijke voedselbron voor overwinterende akkervogels. De wintervoedselakker trekt ook muizen
aan en daarmee roofvogels en uilen. In de zomer trekt de wintervoedselakker vele insecten aan die
een voedselbron vormen voor vogels. De wintervoedselakker zorgt gedurende het jaar voor een
hoge biodiversiteit.
Afbakening
• De beheereenheid bestaat uit bouwland
• Binnen het collectief is roulatie mogelijk
• De beheereenheid is minimaal 9 meter breed en heeft een minimale oppervlakte van 0,30 ha en
een maximale oppervlakte van 2 ha.
• Cumulatie met andere pakketten is niet mogelijk
• De beheereenheid moet gelegen zijn op of grenzen aan landbouwgrond.
Beheereisen
• Pakket a: Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 1 maart uit zomergraan,
wintergraan, bladrammenas of een combinatie van deze gewassen.
Aanvullende beheervoorschriften
• In de rustperiode vinden in de oppervlakte geen bewerkingen plaats en wordt er niet beweid
• Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan tijdens de rustperiode.
• Wintergraan kan niet twee jaar achtereen op hetzelfde perceel worden geteeld. Men dient op
een ander perceel verder te gaan. Roulatie kan tot 15 mei doorgegeven worden voor het zelfde
beheerjaar, wijzigen na 15 mei gelden voor het volgende beheerjaar en worden na 1 oktober
verwerkt.
• De beheereenheid dient jaarlijks voor 30 april (pakket a) te worden ingezaaid met een gangbare
zaaidichtheid, voor zover het zomergraan of bladrammenas betreft.
• Pleksgewijze mechanische of chemische onkruidbestrijding is enkel toegestaan bij haarden van
akkerdistel, melkdistel, ridderzuring, haagwinde, heermoes, kleefkruid, kweek, melganzevoet of
japanse duizendknoop.
• Het beheer wordt te allen tijde tot de einddatum in het opvolgende beheerjaar uitgevoerd. Dit
staat los van de looptijd die op de beheerovereenkomst vermeld staat.
• De beheereenheid mag enkel bereden worden bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de
beheereenheid.
Pakketten
a) Wintervoedselakker 1 juni – 1 maart

