
                
 

 

40 Vogelgraan 
 
Introductie 
In dit beheerpakket wordt graanteelt aangepast aan vogels in het gebied. Dat betekent dunner zaaien, beperken 
grondbewerking en beperken chemie. Combinatie met stoppel zorgt vervolgens voor dekking gedurende het hele 
jaar. Er wordt wel geoogst. 

 
Beheereisen  

 Pakket a: Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 december uit graan (geen mais) of 
gezaaide kruiden of gewasrest graanstoppel (geen mais), of een combinatie van deze. 

 Pakket b: Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 juli uit graan (geen maïs), gezaaide 
kruiden, of een combinatie van deze. 
 

Aanvullende beheervoorschriften 
 Inzaaihoeveelheid van maximaal 190 zaden per m2, oftewel 76 kg/ha 
 Inzaai op regels met een afstand van minimaal 19 cm; 
 Gebruik van herbiciden volgens protocol gebruik herbiciden open akkerland; bewust gebruik van herbiciden 

is toegestaan in dit pakket, zodat er graan geoogst kan worden, en zodat het past binnen een gangbaar 
bouwplan.  

 Mechanische onkruidbestrijding is niet toegestaan na het inzaaien. 
 Gebruik van insecticiden is niet toegestaan; 
 Gebruik van sleepslang bij het uitrijden van drijfmest na het inzaaien is niet toegestaan. 
 Beheereenheid mag niet worden beweid. 
 Grondbewerking na de oogst van graan: Oplichten van de grond (om waterbergend vermogen te 

vergroten) is toegestaan, dusdanig dat de stoppel in stand blijft. 
 Pakket a: de graanstoppel blijft tot 15 maart in jaar x+1 staan. 
 Pakket b: voorschrift voor de teelt in jaar x-1: 

o Voorafgaand aan dit pakket wordt pakket 14, Stoppelland of variant a van Vogelgraan afgesloten; 
en 

o Na de oogst is geen kerende grondbewerking uitgevoerd; en 
o Na de oogst is geen herbicide ingezet.  

 Begin- /einddatum van pakketvarianten: 
o Pakket a: Na de oogst blijft de stoppel tot 15 maart van het jaar erna in stand. 
o Pakket a:  Kan meerdere jaren achtereen op één perceel liggen 
o Pakket b:  In het laatste jaar mag na 1 september een kerende grondbewerking worden uitgevoerd.  

 
Beheerpakketten en beheervergoedingen  
 

40. Vogelgraan Vergoeding per 
hectare per jaar 

  Klei/veen Zand 
40a Vogelgraan met stoppel  €  1.802,-   €  1.259,-  
40b Vogelgraan  €     667,-   €     621,-  


