Praktijkvragen en tips veldexcursie akkervogels
Uit de veldexcursie‘ op 23 augustus 2017 kwamen de volgende tips van de deelnemers naar voren.

Wintervoedselakker

Praktijkvoorbeeld: Een wintervoedselakker met zomergraan, ingezaaid in het voorjaar van 2017.
Het graan overwintert en blijft staan tot in het voorjaar van 2018. Het graan dient als
wintervoedsel voor akkervogels. Het graan trekt ook muizen aan waarmee de grauwe kiekendief
zich kan voeden. Vooral melkdistel en akkerdistel doemen regelmatig op tussen het graan en
verdringen het graan.
1.

2.

Hoe ga je om met het onkruid (waaronder distels) tussen een wintervoedselakker?


Witte klaver als ondervrucht/onderzaai onder zomergraan. Tegelijkertijd met de inzaai
kan je witte klaver meezaaien. Deze klaver bedekt de bodem en geeft nakiemers minder
kans om zich te ontwikkelen.



Onkruid is lang niet altijd onkruid , maar kan ook meetellen als wintervoedsel, hiervoor
zijn wel beheerafspraken met het collectief nodig



Verplaats, rouleer het perceel, indien mogelijk. Daarmee voorkom je in latere jaren een
toename van de (on)kruiden en ongewenste vegetatie.

Mag je onkruidbestrijdingsmiddelen gebruiken?


Er is een ‘Protocol Chemische bestrijding’ opgesteld voor het ANLb. Er mag dus
ingegrepen worden als de onkruiden ontsporen. Let wel: de onkruidbestrijding kan voor
de kwaliteit van het voedsel, de vogel én het bodemleven nadelig zijn. Vraag bij het
collectief wat de regelgeving inhoudt.



Daarnaast wordt geëxperimenteerd met een ruimere periode voor een vals zaaibed
waardoor de onkruiddruk beter gereguleerd wordt. Het wintervoedsel moet met de

huidige regelgeving (2017) uiterlijk tot 15 maart blijven staan en voor 1 mei ingezaaid
zijn. Zeker in het geval dat het wintervoedselveld weer op het zelfde perceel komt is de
periode tussen 15 maart en 1 mei krap om onkruiden op te ruimen door een vals zaaibed,
De weersomstandigheden moeten dan optimaal zijn. Later zaaien dan 1 mei kan een
oplossing zijn. Met een langere periode ben je minder afhankelijk van het weer (meer
speling) en door iets later te zaaien kiemen fijne zaden beter. Dit zorgt voor een lagere
onkruiddruk.
3. Zijn er alternatieven voor granen die in de winter nat worden door sneeuw?


Vorst geeft geen problemen, maar lange tijd sneeuw of een afwisselende periode met
dooi en vorst is funest voor de vogelakker. Vooral tarwe wordt zacht en gaat rotten. Daar
is in feite niet veel tegen te doen. Zonder sneeuw biedt de wintervoedselakker
voldoende voedsel.

Meerjarige kruidenrijke akkerrand

Praktijkvoorbeeld: De akkerrand van 12 meter breed (twee keer een strook van drie meter en een
strook van zes meter) en 900 meter lang. De stroken zijn in het voorjaar ingezaaid met twee
soorten graan, zes grassen, vijf vlinderbloemigen en vijf kruiden. De akker wordt in drie fasen
gemaaid, het zogenoemde strokenbeheer. Kortere stroken bieden broedgelegenheid voor
akkervogels, de ontwikkelde kruiden en granen fungeren vooral als voedselvoorziening en
schuilgelegenheid voor de vogels. De mate waarin de stroken moeten voorzien in insecten voor
kleinere akkervogels (veel waardplanten) of juist muizen (veel granen) voor bijvoorbeeld de
grauwe kiekendief is een discussiepunt en met het beheermaatregelen te beïnvloeden.
NB. Veldleeuweriken broeden niet zoals veel andere akkervogels in randen maar in het midden van
een perceel. Akkerranden zijn voor de veldleeuwerik enkel voedselbanken. Kort gemaaide
stroken/stukken midden in een perceel is dus voor de veldleeuwerik een ideale broedbiotoop.
1. Is het beter om te maaien of te klepelen?


Beide is mogelijk, maar bij maaien is het belangrijk om het maaisel direct af te voeren,
om verstikking van het gewas te voorkomen.



Klepelen in het voorjaar moet je in samenhang bezien met het uitlopen van de klaver. Dat
hangt af van de temperatuursom. Laat in het voorjaar klepelen heeft als risico dat de
groeitoppen van de klaver worden geklepeld. Dat risico is veel kleiner bij klepelen tussen
half februari en eind februari.



Een goede optie is om een deel van de strook helemaal niet te maaien, zodat de zaden
van de granen in de winter beschikbaar zijn.

2. Vroeg in het voorjaar maaien of niet?


Er is onder de deelnemers twijfel of een vroege maaibeurt zinvol is. Een aantal
collectieven heeft besloten pas te maaien na het broedseizoen, zodat insecten zich goed
kunnen ontwikkelen.
NB: Let op levenscycli van insecten. Sommige insecten hebben slechts één cyclus per jaar,
en die moet je behouden in een van de stroken. Dat kan met een overwinterende rand
(niet maaien).

Meerjarige Vogelakker

Praktijkvoorbeeld : Praktisch is eerst rondom 18 meter luzerne gezaaid. Dat is 2 keer de
maaibreedte van de oogstmachine. Er is gerst meegezaaid voor onkruidonderdrukking. Ook is er
rietzwenkgras meegezaaid ter voorkoming van open plekken waar veel wordt gereden. Na de 18
meter luzerne is er afwisselend 9 meter natuurbraakstrook en 18 meter luzerne gezaaid, zodat er
uiteindelijk 10 natuurbraakstroken in liggen, ca 30% van het perceel. Begin juni en begin augustus
is de luzerne geoogst. Telkens is een deel van de natuurbraakstroken mee-geoogst.
3. Hoe ga je vervlakking tegen (waarbij één soort de overhand neemt), waardoor de hoeveelheid
wintervoedsel voor de akkervogels afneemt? (vraag geldt voor meerjarige kruidenrijke
akkerranden als meerjarige vogelakkers)



Rode klaver is een soort die snel de overhand neemt na een maaibeurt. Het aandeel rode
klaver terugbrengen in het mengsel of jaarlijks opnieuw inzaaien.



Een triorand is een vorm van strokenbeheer waarin aandacht is voor een
voedselvoorziening in de winter. Een van de drie stroken wordt niet gemaaid en dus kan
dienen als wintervoedsel. De strook kan bijvoorbeeld bestaan uit een kruidenmengsel met
granen. De beide andere stroken kunnen ingevuld worden met verschillende gewassen.
Bijvoorbeeld met een graskruiden mengsel, waarbij het maaibeheer het toelaat dat er
steeds iets bloeiends is.



Pas grondbewerking toe, bijvoorbeeld met een rotoreg en acrobaat of een cultivator.
Daarmee ontstaat ‘zwarte grond’ (ruimte) voor éénjarige kruiden om te kunnen kiemen.



Doorzaaien van tarwe is ook een optie, of een nieuwe zaaistrook maken, afhankelijk van
vergoeding en beheerafspraken.



Sommige ondernemers zaaien de kruidenrijke randen opnieuw in, maar in feite moet een
goede samenstelling van het mengsel een juist evenwicht bieden. Dat is afhankelijk van
de grond en een kwestie van uitproberen.

Meerjarige kruidenrijke akkerrand

Praktijkvoorbeeld: Een 6 jaar oude SNL-rand van 18 meter breed is in het voorjaar van 2017
opnieuw ingezaaid met een meerjarig mengsel, waaraan een aantal éénjarigen is toegevoegd. Dit
is gedaan na doodspuiten van de vele onkruiden en de vergraste rand. Er staat een rijk mengsel
met o.a. luzerne, bolderik, korenbloem, cosmea, zonnebloem e.d. Maar tussen de gewenste
kruiden komen regelmatig de gewone akkerdistel en de melkdistel op.
1.

Hoe bestrijd je akkerdistels?


Akkerdistels kunnen slecht tegen water in hun stengel. Het kan effectief zijn om vlak voor
een flinke regenbui te maaien of af te snijden.

