19 Kruidenrijke akkerrand: beheerpakket VELDLEEUWERIKENRAND

Beheerpakket in hoofdlijnen
Breedte
Bemesting
Meetellen mestplaatsingsruimte
Inrichting
Beheer
Waardevol voor
Jaarlijkse beheervergoeding

9-18 meter
Niet toegestaan
Ja
Zie tekeningen
Zie tekeningen
Veldleeuwerik, Patrijs, gele kwikstaart, dagvlinders,
bijen
€2353,00 per hectare op kleigronden en € 2192,00 per
hectare op zandgronden

Beheereisen en aanvullende beheervoorschriften
Beheereisen
• De beheereenheid bestaat van 15 mei tot 1 september uit een combinatie van granen (niet zijnde maïs of
graanstoppel) en ingezaaide kruiden.
• De beheereenheid wordt niet beweid.
Aanvullende beheervoorschriften
•
•

•
•
•
•
•
•

De rand is gemiddeld minimaal 9 en maximaal 18 meter breed en bestaat uit twee stroken.
Een deel (zie verdeling bij verschillende breedtes) van de rand wordt eenmalig ingezaaid met een door het
collectief voorgeschreven laagblijvend grasmengsel en zaaidichtheid . De rand dient tweemaal per jaar
gemaaid te worden: eenmaal in de periode 1 maart – 1 april en eenmaal in de periode 1 juli – 1 augustus.
Bij de tweede maaibeurt moet het maaisel worden afgevoerd.
Een deel (zie verdeling bij verschillende breedtes) van de rand wordt jaarlijks ingezaaid met een
voorgeschreven graankruidenmengsel en zaaidichtheid in de periode 15 maart – 30 april.
Als de rand 9 meter of breder is mag de strook met een graankruidenmengsel bemest worden met vaste
mest.
Er wordt ingezaaid met niet ontsmet zaaizaad.
De strook met granen blijft behouden tot 15 maart van het daaropvolgend jaar. Daarna kunnen
grondbewerkingen worden uitgevoerd.
Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het ‘Protocol Chemische bestrijding bij agrarisch
natuurbeheer’.
De rand ligt in het open gebied en grotendeels (>90%) op minimaal 100 meter afstand van bebouwing,
opgaande beplanting en drukke wegen.

Veldleeuwerikenrand
Lage grassen en kruiden
3,0-9,0 meter

Graankruidenmengsel
3,0-9,0 meter

Totale breedte minimaal 9 en maximaal 18 meter breed
Periode

Beheer stroken
Inzaaien mengsel lage grassen
en kruiden in periode 1 maart-30
april (kan eventueel ook in
najaar voorafgaand aan jaar
Inzaaien graankruidenmengsel
ingang beheercontract)
in periode 15 maart -30 april.

1e jaar

Overige jaren
beheerperiode

Totale breedte rand
9 meter
12 meter
15 meter
18 meter

Maaien en maaisel afvoeren
periode 1juli-1 augustus
Maaien/bloten periode 1 maart1 april

Maaien en maaisel afvoeren
periode 1juli-1 augustus

Mengsel blijft minimaal staan tot
15 maart van het daaropvolgend
jaar. Daarna grondbewerking
toegestaan
Inzaaien graankruidenmengsel
in periode 15 maart -30 april.
Mengsel blijft minimaal staan tot
15 maart van het daaropvolgend
jaar. Daarna grondbewerking
toegestaan

Breedte strook
Lage grassen en kruiden
Graankruidenmengsel
3
6
6
6
6
9
9
9

Mengsels voor VELDLEEUWERIKRAND op ZAND- EN KLEIGRONDEN
Graankruidenmengsel (zomergranen en kruiden)
Zaaihoeveelheid: 10 gr/m2 = 100
kg/ha
Norm landbouw 150 – 200 kg ha
Samenstelling mengsel
Bouwlandgewas
Zomertarwe (korte soort)
Zomergerst (korte soort)
Triticale
Boekweit
Vlas
Phacelia
Akkerflora
Gele ganzenbloem
Incarnaatklaver

Wet. naam
Triticum
Hordeum distochon
Triticale x triticale
Fagopyrum esculentum
Linum usitatissimum
Phacelia tanacetifolia
Wet. Naam
Chrysantemum segetum
Trifolium incarnatum

Percentage
50%
20%
10%
10%
5%
3%
Percentage
1,0%
1,0%

Prijsindicatie bij collectieve inkoop : € 2,90 excl. BTW per kg (prijspeil 2016)

Laag graskruidenmengsel
Zaaihoeveelheid: 1,5 gr/m2 = 15
kg/ha
Samenstelling mengsel
Ned. naam kruiden
Gewone rolklaver (wild)
Ned. naam grassen
Rood zwenkgras en/of veldbeemdgras

Wet. naam kruiden
Lotus corniculatus

percentage een of meerjarig
20,00%
meerjarig

Wet. Naam grassen
80,00%

meerjarig

