Zaai- en beheeradvies akkerrand voor het tegengaan van
veronkruiding
Zaaien
 20 kg/ha meerjarig gras-kruidenmengsel
 In het voorjaar voor 15 mei óf in najaar voor 15 oktober
 Zorg voor een schone start met een kerende grondbewerking en verwijder
wortelstokken
 Maak gebruik van een “vals zaaibed”
 Zaai eventueel op rijen om te kunnen schoffelen
 Meng na iedere slag (afhankelijk van de lengte van het perceel) het zaaigoed even
door voor een gelijkmatige verdeling van de soorten in het mengsel.
 Meng eventueel extra graan (10-15 kg/ha) door het gras-kruidenmengsel, om het 1e
jaar meer bodembedekking te creëren om onkruiden te onderdrukken.
Maaien
 Maai de akkerranden tussen 15 augustus en 1 maart en vermijd daarbij insporing.
Laat 15-30% van de rand staan voor overwinterende insecten en dekking voor wild.
 De maaihoogte is 20 cm. Maai met een weilandbloter of een schotelmaaier in plaats
van klepelen. Maai niet te kort om de zaailingen uit het mengsel te sparen.
 Voer maaisel af om verrijking en hiermee eventuele verruiging door onkruiden te
voorkomen.
 Vooral in het 1e jaar kunnen lichtkiemende onkruiden zoals melde en perzikkruid de
kop opsteken. Neem dan contact op met de gebiedscoördinator om te bespreken of
afmaaien voor de zaadzetting een optie is.
Slootonderhoud
 Slootonderhoud mag in het najaar worden uitgevoerd. Breng geen slootbagger op de
rand, maar vijzel bv de slootbagger over de rand. Neem bij bijzondere
baggerwerkzaamheden contact op met de gebiedscoördinator.
 Vermijd zoveel mogelijk insporing i.v.m. open grond voor lichtkiemende onkruiden
Overig
 Houd bewerkingen zoals zaaien, maaien en slootonderhoud bij in uw teeltregistratie.
 De beheereenheid mag niet als wendakker of opslag worden gebruikt of worden
beweid.
 Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan. Als er veel akkerdistel, ridderzuring,
haagwinde, heermoes, riet, perzikkruid of kleefkruid voorkomt kunt u contact
opnemen met de gebiedscoördinator.
Vragen?
Als u vragen heeft over inzaaien en/ of beheer dan kan u contact opnemen met uw
gebiedscoördinator Rick Reijerse (0592-201337).
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