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Akkers natuurlijk met randen
Europa wil een ecologischere landbouw. Niet alleen de maatschappelijke opinie stuurt het Europees
landbouwbeleid in die richting. Ook duurzaamheidvragen naar natuur (versnelde achteruitgang fauna
en flora), milieu (emissie en pollutie) en overschotten zijn bepalend. Akkerranden hebben daarbij een
belangrijke voortrekkersrol. Ze maken immers deel uit van de ecologische infrastructuur of groene
dooradering van het agrarisch landschap en herbergen er vaak nog het laatste beetje biodiversiteit.
Hoewel, ook daar tieren stikstofminnende, verruigende plantensoorten welig. Bovendien speelt zich
binnen de akkerranden de confrontatie tussen landbouw en milieu/natuur af. De Vakgroep Plantaardige
Productie van de Universiteit Gent heeft de functie en het optimale beheer van akkerranden onderzocht.
Benny de Cauwer overloopt de resultaten.

Er is een onderscheid tussen
randen met een akkerbouwgewas
en randen waar een andere vegetatie voorkomt. In het eerste geval
plant of zaait de boer of tuinder
tot op de perceelsgrenzen. In de
buitenste rand bemest hij niet en
gebruikt hij geen pesticiden. Het
beheer is er extensief. Voorbeelden
zijn onbespoten of onbemeste
graanranden. In het tweede geval is
de rand van de akker een grasrand,
een kruidenrand of een braakrand
met een spontaan ontwikkelende
vegetatie. Landbouwkundig krijgen
akkerranden en akkerzomen slechts
een marginale aandacht. Waar ze
vroeger dienden als afbakening of
houtwal, een functie hadden in
de jacht, als afrastering voor vee
en een microklimaat reguleerden,
kosten ze nu volgens sommigen
alleen maar tijd en geld. Dit heeft
geleid tot het verlies van sloten,
houtwallen en akkerranden en
uit zich in een toenemende fragmentatie van ons agrarisch landschap. Nochtans zijn akkerranden
structuurbepalende elementen
in ons agrarische landschap en
agro-ecosysteem en kunnen zij een
agronomische nutsfunctie hebben
Universitair onderzoek
Om akkerranden succesvol in ons
agrarisch landschap in te passen, is
meer kennis en onderzoek nodig
over het agro-ecologisch functio
neren ervan. Daarom probeert
de UG via onderzoek in en rond
akkerranden meer duidelijkheid te
scheppen over de voor- en nadelen
van perceelsranden. Vraag is hoe
verschillende beheersvormen de
biodiversiteit beïnvloeden. Is er een
verschil tussen spontane of ingezaai
de randen, in maaitijdstippen en
het al of niet afvoeren van het
maaisel? Het onderzoek gebeurt op
een zandbodem in Beernem (Loca
Labora) en op een zandleembodem
in Poperinge (VTI).

Onderzoekers hebben er een
commercieel mengsel uitgezaaid
van grassen, leguminozen (die
de agronomische waarde verhogen) en veldbloemen, en een
streekeigen mengsel van lokaal
gekweekte grassen en streekeigen
veldbloemen. Daarnaast lieten ze
ook de vestiging van een spontane vegetatie toe om te zien of de
aanwezige zaadbank en
omgevingsvegetatie nog
voor voldoende soortenrijkdom kan zorgen.
Doel van de ingezaaide
mengsels is de evolutie te
meten: hoeveel soorten
blijven, hoeveel soorten
wijken, en kunnen er zich
nog spontane soorten
vestigen? In welke mate
heeft beheer
-maaien en al dan niet
afvoeren- invloed op
soortendiversiteit? En
krijgt het maaisel landbouwkundig een meerwaarde? En nog: kunnen
we de botanische diversiteit vergroten als we een
soortenrijk en zadenrijk
bermmaaisel aanvoeren?
Kunnen akkerranden
het N-verlies beperken?
Wat is het effect van de
akkerrand op het aanpalend gewas: stimuleren of beperken ze de
ontwikkeling van schimmelziekten, schadelijke
en nuttige insecten en
onkruidgroei?
Akkerrand aanleggen
Welk type akkerrand u best kiest,
hangt af van het bodemtype, de
zaadbank -de aanwezige zaden in
de bouwvoor-, de betredingsfrequentie en het omringende landschap. Als de zaadbank soortenrijk
is en zeer concurrentiekrachtige
akkeronkruiden niet dominant

zijn, zaait u de akkerrand best
niet in, maar laat u hem spontaan
ontwikkelen. In het andere geval is
inzaaien aan te raden. De zaadbank
controleert u zelf door na het ploegen op verschillende plaatsen een
ondiep grondmonster te nemen
(0-10cm), te mengen en vervolgens
alle kiemende plantjes een maand
lang te screenen. Een soortenri-

jke rand heeft meer slaagkansen
in een lichte, weinig vruchtbare
grond –in droog zand bvb.- dan in
een zware grond. Als u biologisch
wilt bestrijden met roofinsecten
of parasitoïden, is een botanische
en structureel diverse rand met
jaarrondbloei aangewezen. Een
gras-kruidenrand bvb. naast een
gemengde inheemse haag. Insecten
kunnen er zich immers te goed
(lees door volgende blz.)
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doen aan prooien, pollen/nectar.
Bovendien is het een ideale plaats
om te overwinteren, te schuilen
en te overnachten. Loopkevers
geven de voorkeur aan pollenvormende hooggroeiende grassen
zoals kropaar, glanshaver, timothee.
Pollengrassen zijn ook aantrekkelijk
voor broedvogels. Vogels, zoogdieren en insecten kunnen er overwinteren. Als de rand vaak bereden
wordt, moet u er Engels raaigras in
zaaien.
16

Zaaien
Wie een kruidenrand met veldbloemen wil zaaien, neemt best persistente streekeigen wildbloemen
zoals duizendblad, smalle weegbree,
avondkoekoeksbloem, echt knoop-

kruid en boerenwormkruid. Want
veldbloemenzaad is duur en vaak
gaat deze investering al na twee
jaar verloren. Om de biologische
bestrijdingsmogelijkheden van
akkerranden te versterken, moet
onderzocht worden welk nuttig
roofinsect een individuele plantensoort aantrekt. Lieveheersbeestjes
houden bvb. van korenbloemen,
bernagie en luzerne. Klavers en
kleine pimpernel trekken hen
minder aan. Door deze plant-insect
relaties kunnen we in de toekomst
de soortensamenstelling dirigeren
in functie van gewasspecifieke plagen. Als algemene norm geldt een
zaaidosis van 20 kg/ha, waarvan
tien tot twintig procent (gewichts
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aandelen) veldbloemenzaad.
Voor de uitzaai van een akkerrand is zwarte braak ideaal. Of het
zaaitijdstip in april-mei of september valt, hangt af van de aard van
de veldbloemen -of het herfst- of
lentekiemers zijn- en van de eenjarige probleemonkruiden die u
kunt verwachten. Voor thermofiele
onkruiden is najaarszaai bvb.
beter. De grond moet fijn liggen en
bezakt. Veldbloemen zijn lichtkiemers. Het zaad is vaak zeer klein
en moet niet of zeer oppervlakkig
ingewerkt worden. Na het zaaien,
moet u de grond toerollen.
Een akkerrand is beter lang en smal
dan breed en kort en moet aansluiten op kleine landschapselementen
om soortenmigratie –en overleving

te vergemakkelijken. Ook geldt:
hoe breder de rand, hoe diverser
het groeimilieu en de soortendiversiteit. Voor randen naast sloten is
een akkerrand van vijf meter breed
voldoende voor een maximale
reductie van de minerale stikstof
in het profiel 0-90 cm. Bovendien
blijkt dat deze minerale stikstofreductie zich voornamelijk afspeelt
in de diepere lagen 30-90 cm, juist
de zone waar de meeste nitraatuitspoeling tijdens de wintermaanden
te verwachten is. De rand vormt zo
een buffer voor afspoeling en uitspoeling, waardoor de eutrofiëring
van het slootwater en de verruiging
van de oevervegetatie vermindert.
Management

Vermijd absoluut bemesting of
meststofdrift, want dat bevoordeelt
competitieve soorten. En concurrentie samen met lichtgebrek vermindert de soortenrijkdom. Ook
aanploegen, berijden, drift, reiten
en intensief begrazen is af te raden.
De kale plekken in de beschadigde
zode worden ingenomen door
ongewenste competitieve akkeronkruiden.
In het beginjaar maait u best slechts eenmaal en voert u het maaisel
af. Een onkruidsnede van acht tot
tien centimeter kan nodig zijn als
er problemen opduiken met lastige
akkeronkruiden. Vanaf het tweede
jaar is de maaifrequentie afhankelijk van het doel van de akkerrand en de bodemvruchtbaarheid.
Als u loopkevers en broedvogels
wilt begunstigen, maait u maximaal
om het jaar. Voor erosiebestrijding
gelden meer dan twee maaisneden
per jaar. Wil u broedvogels niet
storen, dan maait u pas vanaf 16
juni. Voor soortenrijkdom zijn één
tot twee maaibeurten per jaar de
regel.
Een gouden regel is akkerrandbeheer diversifiëren: een maaisnede
spreiden over twee weken bvb. of
de maaitijdstippen elk jaar iets verschuiven, verhoogt de diversiteit.
Verschralen
Voor een rijke plantendiversiteit
is verschralen de regel: één- tot
tweemaal maaien per jaar dus, en
het maaisel afvoeren. Bij de proeven
bleek de totale floradiversiteit, het
aantal uitgezaaide veldbloemensoorten als de standdichtheid van
de uitgezaaide veldbloemen, in
dat geval ongeveer 30% hoger.
Bovendien neemt de soortendiversiteit op termijn sterk af als u
niet verschraalt. Maar niet bij alle
zaadmengsels neemt de soortendiversiteit toe onder verschraling:
het streekeigen zaadmengsel blijkt
na drie jaar het meest divers (25
soorten /16m) en kent een stijgende
trend. Daarna volgt de spontane
rand (19 soorten/16m). Het commercieel mengsel daarentegen
was in het beginjaar het meest
divers, maar wordt soortenarmer
op termijn (16 soorten/m): commerciële plantensoorten zijn
duidelijk minder aangepast en
dienen meestal een eenjarige bloe-
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iperiode. Zadenrijk bermmaaisel
aanbrengen na de najaarssnede
heeft slechts op korte termijn een
soortenverhogend effect. De zode
biedt weinig kiemkansen voor deze
zaden en de kiemplantjes worden
snel weggeconcurreerd door de
bestaande vegetatie. Opvallend is
ook dat de niet-uitgezaaide akkerrand steeds diverser wordt ondanks
de beperkte diversiteit in het beginjaar.
Afhankelijk van het zaadmengsel
vestigden zich slechts 40 tot 70%
van de uitgezaaide veldbloemensoorten in onze proeven. Na de
eerste maaibeurt bleef slechts een
derde van de gevestigde zaailingen over: akkerland is vaak zeer
vruchtbaar en hierdoor verstikken
N-minnende plantensoorten de
vele uitgezaaide soorten. Bovendien
blijven vooral sterke rozetplanten
zoals smalle weegbree, barabarakruid, duizendblad, knoopkruid,
omdat ze een maaibeurt goed
verdragen. Eenjarigen zoals korenbloemen verdwijnen al na een jaar,
maar zorgen niettemin voor een
mooie bloei in het beginjaar. Vanaf
het tweede jaar komt een sterke
vergrassing op gang en verdwijnen
de eenjarige kruiden ten voordele
van de meerjarigen.
Als ideale maaitijdstippen gelden
de maaitijdstippen van het wegbermbesluit: eerste snede half
juni; tweede snede in september.
Zaadvorming van veldbloemen
op hergroei krijgt meer kans in de
zomer aangezien de grassen dan
minder concurrentieel zijn. Als u te
laat maait, nemen de soorten af.
Onkruidbeheersing
Uit ons onderzoek blijkt duidelijk
dat zowel het akkerrandtype als het
maaibeheer bepalend zijn voor het
al dan niet opduiken van agressieve
akkeronkruiden. In onze proeven
vertienvoudigt het ridderzuringaandeel wanneer niet verschraald
wordt. Onder verschraling komt
ridderzuring bijna niet voor.
Schrale randen vormen een ander
groeimilieu waarin de agressiefste
akkeronkruiden het moeilijk hebben om zich te handhaven. Door
het maaisel af te voeren, put men
de nutriëntenvoorraad uit.
In vergelijking met de ingezaaide
veldjes komt in onze proeven

kweek tien keer meer voor in de
spontane vegetatie. Als u kweekhaarden verwacht, zaait u de
akkerrand dus beter in met een
grassenmengsel, zodat de zode snel
sluit en u kweekuitbreiding tegengaat. Akkerdistels kwamen tot nog
toe niet voor omdat het maairegime van het wegbermbesluit geen
zaadzetting toelaat.
Daarnaast kunnen onkruidzaden
zich uit de rand verspreiden als de
planten in de rand tot bloei komen.
Ons onderzoek toont aan dat een
niet ingezaaide rand in de eerste
jaren na installatie een ‘hot spot’ is
voor hoofdzakelijk eenjarige windverspreiders zoals gewone melkdistel, Canadese fijnstraal en knopkruid. In een periode van 26 dagen
werden maar liefst 3565 zaden/m
plakkend oppervlak opgevangen
naast de spontane braakrand. Dit is
maar liefst vier tot acht keer meer
dan bij de ingezaaide plantengemeenschappen. Gewasinwaarts is er
een exponentieel afnemende zaaddepositie. Niet alle windverspreiders dringen even diep door in het
aanpalend gewas. Knopkruid werd
slechts tot vier meter gewasinwaarts
gedeponeerd. Gewone melkdistel
en akkermelkdistel drongen tot
16 meter het gewas in. Canadese
fijnstraal daarentegen was tot 32 m
gewasinwaarts detecteerbaar.
ds-opbrengst en kwaliteit van de
maaisnede
Om de landbouwkundige waarde,
de eiwitwaarde, van het maaisel
te verhogen, voegt u leguminozen
toe aan het mengsel. Leguminozen
doen het gras groeien. Floristisch is
dat niet zo interessant, gezien het
negatief verband tussen opbrengst
en soortenrijkdom. Maar leguminozen zorgen via de grotere
biomassa wel voor een aanzienlijke
afvoer van fosfor. En het is algemeen geweten dat de afname van
het fosforgehalte de soortenrijkdom
op termijn erg bevordert.
De spontane plantengemeenschap (4-6 ton ds/ha) produceert in
onze proeven significant minder
drogestof dan de ingezaaide plantengemeenschappen (10-15 ton
ds/ha) en dit bij een vergelijkbare
verteerbaarheidscoëfficiënt (65%)
en energiewaarde (700 VEM/kg ds).
Maar het ruw eiwitgehalte (8-11%

op ds) is door de aanwezigheid van
ingezaaide leguminozen een kwart
hoger bij de ingezaaide randen.
Verteerbaarheid en VEM-waarde
zijn doorgaans laag, door de nulbemesting en de late maaitijdstippen
met zware sneden in generatief
stadium.
Faunadiversiteit
Uit ons onderzoek blijkt dat maar
liefst 85 verschillende insectenfamilies voorkomen in en rond
akkerranden. Een derde daarvan
zijn roofinsecten. En hoe groter
de floradiversiteit en structurele
diversiteit van de rand, hoe groter
ook de faunadiversiteit. Bovendien
blijkt dat waar veel prooi-insecten
voorkomen, ook meer roofinsecten
voorkomen. Opvallend is dat de
diversiteit aan roofinsecten groter is
dan de diversiteit aan plantbescha
digers.
In Poperinge heeft het West-Vlaams
Proefcentrum voor de Akkerbouw
screenings verricht op voorkomende ziekten en plagen in de
wintertarwe naast de akkerrand,
langs een transect loodrecht op de
rand. Er zijn geen aanwijzingen dat
akkerranden een verhoogde ziekteof plaagdruk veroorzaken in de
wintertarwe naast de akkerrand.
Akkerrandenbeheer kan de verschillende aanspraken op het
land -natuur, milieu, landbouwintegreren. Akkerranden kunnen
bovendien het uithangbord zijn
voor een landbouw met aandacht
voor maatschappelijke noden en
kunnen door hun hoge visuele
waarde de emotionele band tussen landbouw en niet-landbouw
positief beïnvloeden. Specifieke
beheersmaatregelen op een relatief
bescheiden deel van een perceel
zorgen voor een positieve uitstra
ling van de landbouw en bieden de
landbouwer een belangrijk managementinstrument voor onkruidbeheersing, biologische bestrijding
en erosie.
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