RANDENBEHEER: AKKERVARIANT BLOEMRIJK

WEIDEVARIANT
AKKERVARIANT GRAS-KRUIDEN BERIJDBAAR

Aanleg van randen draagt,
als het grenst aan een sloot,
bij aan de waterkwaliteit
doordat er op dit stuk niet
wordt bemest en geen chemie
wordt gebruikt. Hierdoor wordt
afspoeling van stoffen en
nutriënten voorkomen.

BIJDRAGE AAN
GLB DOELEN
Aanleg van randen draagt bij aan
de biodiversiteit doordat dit stuk
van het perceel niet wordt bewerkt
en bemest. Hierdoor wordt de
vegetatie gevarieerder en ruiger.
Dit trekt soorten aan zoals hazen,
eenden, kleine marterachtigen
en reeën. Daarbij zorgt het voor
voedsel en broedplaatsen van
akkervogels. Afhankelijk van de
plantensoorten die in de randen
groeien kan het ook meer insecten
en vlinders aantrekken.

• MILIEU
• KLIMAAT
• BIODIVERSITEIT

VOORWAARDEN AKKERVARIANT BLOEMRIJK
 Vanaf de slootkant een rand van 3 tot 6 meter (inclusief teeltvrije zone)


die ingezaaid wordt met mengsel.
De rand is minimaal aanwezig van 15 mei tot 1 september. Tijdens/na oogst
van het hoofdgewas kan de rand worden gemaaid.
Niet bemesten, geen chemie toepassen.
De volle randbreedte inzaaien, inclusief de teeltvrije zone.
De rand mag niet bereden worden.
De rand mag ook als scheiding tussen 2 gewassen in.
Maaien buiten het broedseizoen (1 april - 1 augustus) is toegestaan.






 Bij maaien moet tenminste een-zesde deel ongemaaid blijven.

www.glb-hoezo.nl

‘HET INZAAIEN MET BLOEMEN
VOORKOMT DAT IK DICHT BIJ DE
SLOOT SPUIT EN ER KOMEN ECHT
VERRASSEND VEEL VLINDERS
EN ANDERE INSECTEN OP AF. HET
STIKT OOK VAN DE ZWALUWEN.
HET IS GOEDE PR’
Bert Oosterhof, Startenhuizen

PRAKTISCHE TIPS
Zie deze rand als een gewas dat ook beheer nodig heeft.
2-3x vals zaaibed aanleggen.
Zaai niet te vroeg.
Met grote regelmaat het zaad met de hand
doormengen voor blijvende mix.

 VERGOEDING

€ 2.200 PER HA/JAAR

Niet te diep mengen (lichtkiemers), natijds rollen.

BONUS

Denk je “het gaat niet goed” bel direct met het collectief,
niet te lang uitstellen.

Deze maatregel levert een bonus op in
combinatie met de volgende maatregelen.
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Maaien, liever niet klepelen vanwege het rottingsproces.
Dat kan ook nog in het voorjaar!

-

-

-

www.glb-hoezo.nl

