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Vooruitblik Veldseizoen 2013
Dit jaar richten we ons tijdens de veldbijeenkomsten op directe waarnemingen,
zonder gebruik te maken van insectenvalletjes. In de graanteelt beginnen we
daar al in mei mee, om de eerste toepassing van insecticiden vóór te zijn. De randen zullen dan nog niet altijd bloeien,
maar met een vroege gewasinspectie
kunt u de aantallen lastige en nuttige insecten beter in de gaten houden.

Bloeiend Bedrijf is: meer dan 500
landbouwondernemingen en tientallen Agrarische Natuurverenigingen, landelijk ondersteund door
Veelzijdig Boerenland, het Louis
Bolk Instituut, ZLTO, BoerenNatuur
en De Natuurweide.
Bloeiend Bedrijf wordt vanaf maart
2011 drie jaar gefinancierd door
het Ministerie van Economische
zaken, Landbouw & Innovatie en het
Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling. Meer info:

Jaar van de Patrijs
Foto: Peter Eekelder

Het jaar 2013 is door de Vogelbescherming uitgeroepen tot het Jaar van de
Patrijs. Het gaat helemaal niet goed met
de Patrijs. Volwassen vogels en zeker ook
de kuikens zijn echte insecteneters. De
stimulans van insecten door Bloeiend Bedrijf is dus van extra grote betekenis voor
hen: het is een belangrijke voedselbron!

Publiciteit: uw ervaringen met
natuurlijke plaagonderdrukking
Bloeiend Bedrijf heeft de afgelopen jaren
zeer veel kennis uitgewisseld en flinke
publiciteit weten te genereren. In alle
deelgroepen zijn meerdere bijeenkomsten geweest over akkerranden, natuurlijke vijanden van landbouwplagen en
het zelf bepalen van schadedrempels. In
2012 bleek tijdens de 20 evaluatiebijeenkomsten dat het bloemenmengsel goed
is opgekomen.
Veel lokale en regionale kranten hebben
aandacht besteed aan ons werk. In januari jl. stond het samenwerkingsverband
zelfs prominent in de landelijke krant

Trouw. Uit alle knipsels blijkt wel dat
Bloeiend Bedrijf zeer positieve resultaten
biedt. Zo lieten ingezonden brieven zien
dat voorbijgangers “in verrukking raakten van de bloemenpracht”.
Ü Teruglezen?
www.bloeiendbedrijf.nl/de-pers

Ü www.bloeiendbedrijf.nl

Bloeiend Bedrijf
nieuwsbrieven
Dit is de zesde nieuwsbrief van
Bloeiend Bedrijf. Hierin leest u over
hoe het samenwerkingsverband
werkt aan bloeiende akkerranden
voor natuurlijke plaagbeheersing.
De nieuwsbrief verschijnt zowel digitaal als in gedrukte vorm. Op de
site kunt u zich inschrijven op de
nieuwsbrief en oudere edities teruglezen. De volgende nieuwsbrief
is gepland in april 2013.
Wilt u iets in deze nieuwsbrief
plaatsen? Neem contact op met
Boki Luske:
Ü b.luske@louisbolk.nl
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We zitten nog in het winterseizoen, maar
de voorbereidingen voor de aanleg van
bloeiende akkerranden zijn alweer in
volle gang. De zaaizaadbestellingen verzamelen van bijna 600 deelnemers is telkens weer een hele klus! Maar zo krijgt
iedereen het zaadmengsel vóór april
binnen. De afgelopen jaren bleek de
tweede en derde week van april het optimale zaaitijdstip om zowel vorstschade
als te late bloei te voorkomen.

Een excursie of
demonstratie
op uw bedrijf?
Bloeiend Bedrijf is een demonstratieproject en heeft als doel om de
functies van bloeiende akkerranden
en nuttige insecten in de landbouw
te verspreiden. Dus juist ook nietdeelnemers, buren of belangstellenden zijn altijd welkom om de
bijeenkomsten bij te wonen.
Oproep: Organiseer ook een excursie of demomiddag op uw bedrijf!
Laat ons weten als u daarbij hulp
nodig heeft, via uw regionale contactpersoon of direct bij Boki Luske,
Ü b.luske@louisbolk.nl

Beheer van meerjarige randen
Eenjarige akkerranden worden elk jaar
opnieuw ingezaaid met een mengsel dat
uit allerlei eenjarige bloemen bestaat.
Meerjarige akkerranden worden één keer
ingezaaid en kunnen vervolgens tot wel
10 jaar blijven bloeien. U hoeft ze dus niet
opnieuw te zaaien. Meerjarige mengsels
bestaan uit een basis van polvormende
grassen met daar doorheen allerlei meerjarige kruiden, zoals Wilde margriet, Wilde
cichorei, Venkel en verschillende klavers.
Meerjarige akkerranden kunnen gemakkelijk verruigen doordat dat de grassen
op den duur de bloeiende kruiden ver-

drukken. Die verruiging is te voorkomen
door de rand niet te bemesten en de
rand in ieder geval één keer per jaar (na
de bloei!) te maaien. Maai niet te kort en
met scherpe messen. Klepel de rand zeker niet, want hierdoor krijgen de kruiden
het nog moeilijker!
Voordelen van meerjarige akkerranden
zijn dat ze meestal enkele weken eerder
bloeien en dat de graspollen in de winter een belangrijke overwinteringsplek
bieden voor bijvoorbeeld loopkevers en
spinnen, maar ook voor grotere dieren.

Graanhaantjes:
schadedrempels én
natuurlijke vijanden

Neonicotinoïden
en bijensterfte
De Europese Voedselwaren Authoriteit (EFSA) heeft de risico’s voor bijen van de drie meest gebruikte neo-
nicotinoïde insecticiden in zaadcoatings onderzocht. De conclusie
is dat er inderdaad risico’s zijn voor
bijen, maar dat er nog ontzettend
weinig van de werking bekend is.
Overal in Europa laait nu de discussie op over hoe we met deze risico’s
moeten omgaan. Is de toelating van
deze middelen wel correct? Moet
het gebruik aan banden gelegd
worden? Kan de praktijk eventuele
problemen voorkomen? Staatssecretaris Dijksma is van mening dat
wijzigingen in de regels alleen werken als dat voor heel Europa aangepakt wordt.

Het Graanhaantje (Oulema gallaeciana)
is een kevertje waarvan vooral de larven
bekend zijn bij akkerbouwers: de slijmerige larfjes op de vlaggenbladen. Als
de schadedrempel van bladluizen niet
wordt overschreden, is de aanwezigheid
van het Graanhaantje vaak alsnog reden
om een insecticide te gebruiken. De middelen tegen Graanhaantjes zijn zwaar en
doden alle aanwezige insecten. Dus ook
de nuttige bladluisrovers!
In de handleiding van de middelenproducenten wordt voor Graanhaantjes ook
een schadedrempel gehanteerd: er mag
1 larf aanwezig zijn op elk vlaggenblad.
Graanhaantjes veroorzaken dus uiteindelijk niet veel schade.
Goed nieuws is dat er maar 1 generatie
Graanhaantjes per jaar is. De slijmerige
beestjes op de vlaggenbladen zijn de larven, en kunnen zich dus niet vermenigvuldigen zoals bladluizen dat doen.
Om zich voort te planten moeten ze
zich eerst verpoppen. De popjes van
Graanhaantjes (zie foto) vallen heel vaak
ten prooi aan sluipwespen. Tot wel 90%
van de Graanhaantjes overleeft dat niet!
Sluipwespen kunnen zo de Graanhaantjesdruk goed onder de schadedrempel
houden.
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Onkruidvrije akkerranden:
verder komen door uit te proberen
Onkruid is een vaak genoemd en gezien
probleem in akkerranden. Met name op
zandgronden kan bijvoorbeeld Melde
(Melganzevoet) al vroeg in het jaar domineren. Vaak is een goed vals zaaibed
moeilijk op dat soort gronden vanwege
structuurbederf of verdroging. In 2012
zijn verschillende deelnemers aan de slag
gegaan om maatregelen tegen Melde uit
te proberen.
Zo heeft Meindert Sluis uit Veendam het
zaadmengsel volvelds gezaaid. Als eerste
kwam de Melde massaal op. Na ongeveer

twee weken stak de Melde boven de ingezaaide kruiden uit en maaide Sluis het
op een hoogte van 15 cm af. Vervolgens
heeft de rand zich ontwikkeld tot een
waardige FAB rand!
Melde kan net als veel andere akkeronkruiden slecht tegen maaien. Vandaar
dat bijvoorbeeld Melde en Perzikkruid
nooit in een weiland voorkomen. Wilt u
deze methode komend jaar ook toepassen? Let dan wel op dat er niet te kort
gemaaid wordt, want de soorten in het
bloemenmengsel kunnen ook niet goed
tegen maaien.
Melde wegmaaien ongeveer 14 dagen >
na inzaaien (rechts) leverde Meindert
Sluis uiteindelijk een mooie akkerrand
op (boven)

Een tweede maatregel is uitgeprobeerd door
Harry Rampen uit Leende. Hij heeft een gedeelte van de rand in rijen gezaaid op een
breedte van 40 cm. Zo kon er tussen de rijen
geschoffeld worden, waardoor de Melde niet
de overhand kreeg en de rand mooi tot ontwikkeling kwam. Door deze ervaring zullen er
meer deelnemers op de Brabantse zandgrond
komend jaar in rijen zaaien.
< Door in 2012 breedwerpig inzaaien (boven) te vergelijken met in rijen zaaien en
twee keer schoffelen (onder) weet Harry
Rampen hoe hij in 2013 de Melde de kop
moet indrukken

Uitgelicht: Coöperatie Boeren met
Natuur in Midden Limburg
Toen in de jaren ‘90 verschillende boeren
gingen samenwerken aan het waardevolle cultuurlandschap van Midden-Limburg (‘Ons WCL’) werd de basis gelegd
voor de Coöperatie Boeren met Natuur
(2004). Er ontstonden initiatieven voor
agrotoerisme, streekproducten, zorgboerderijen en natuurbeheer. Het werkgebied is de omgeving van Roermond,
gelegen tussen België en Duitsland. De
leden kiezen voor een praktische aanpak
en streven naar meer ecologie in de agrarische bedrijfsvoering.
Het natuurbeheer begon met begrazingsbeheer in natuurgebieden. Later breidde
zich dat uit met het omvormen van landbouwgronden naar natuur, het realiseren
van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
en het aanleggen van streekeigen landschapselementen, zoals hagen, lanen en
poelen. Afgelopen jaar was de coöperatie
druk in de weer met randenbeheer voor
akkervogels, het beheer van soortenrijke

graslanden en voor het eerst ook met de
aanleg van bloemrijke akkerranden voor
functionele agrobiodiversiteit.
Voor Bloeiend Bedrijf hebben acht Limburgse boeren in totaal 25 akkerranden
ingezaaid. Tijdens de evaluatie waren alle
deelnemers tevreden over het inzaaien
van de akkerranden met bloemen. Niet
alleen vanwege de gewenste plaagonderdrukking, maar ook doordat burgers
de kleurrijke bloemenranden zo waarderen. Dit jaar zal het aantal bloemrijke akkerranden in Midden-Limburg daardoor
toenemen. Uiteindelijk ontstaat zo ook
bij de Limburgse akkerbouwers in een
kleinschalig landschap ruim draagvlak
voor functionele agrobiodiversiteit.

Ü www.akkernatuurdag.nl

Ü www.boerenmetnatuur.nl

De volgende nieuwsbrief staat voor
april 2013 gepland.
Heeft u ideeën? Laat het ons weten.

Uitgelicht: Cosmea
Cosmea (Cosmos bipinnatus) is de belangrijkste late bloeier in het eenjarige
akkerranden mengsel. Cosmea bloeit
van juli tot en met oktober, tot aan de
eerste vorst. Cosmea biedt tot laat in het
seizoen nog stuifmeel aan, waardoor de
nuttige insecten goed gevoed de winter

Zet in uw agenda: 13 juni a.s. de landelijke Akkernatuurdag!
Donderdag 13 juni 2013 wordt de
Landelijke Akkernatuurdag gehouden in Drenthe. Mede georganiseerd door Bloeiend Bedrijf komen
er deskundigen aan het woord
en zullen er interessante akkernatuur objecten bezocht worden. U
kunt er kennis opdoen en kennis
inbrengen over zowel bedreigde
akkervogels als nuttige akkernatuur zoals natuurlijke vijanden van
landbouwplagen. Voormalig staatssecretaris van Milieu Pieter van Geel
is dagvoorzitter.
Informatie en aanmelding:

in kunnen. Ook voor honingbijen, wilde
bijen en hommels is deze soort een welkome voedselbron zo laat in het seizoen.
Het stuifmeel bestaat uit eiwitten en mineralen, waarmee insecten de eiwit- en
vetvoorraad van hun lichaam kunnen
aanvullen, zodat ze de winter aan kunnen.

Contact:
Dr. Merijn Bos, Louis Bolk Instituut
Hoofdstraat 24, 3972 LA Driebergen
t: 0343-523860 / m.bos@louisbolk.nl
Ir. Dave Dirks, Veelzijdig Boerenland
Richard Holkade 22, 2033 PZ Haarlem
t: 06-41132609 /
dirks@veelzijdigboerenland.nl
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