22 juni 2017

Betreft:

Opkomst ingezaaide beheereenheden en beheeradvies

In 2016 is Brabants Landschap, samen met ANV Altena-Biesbosch, WBE Land van Altena en NBV Altenatuur
het Europese project ‘PARTRIDGE’ gestart om de natuur op het boerenland te beschermen. U voert in het
kader van dit project biotoopverbeterende maatregelen uit. Op 21 april ontving u van ons een brief met
zaai-instructies. Via deze brief willen we u informeren over de opkomst van de ingezaaide mengsels.

Actie: melde (pleksgewijs) maaien
Omdat de definitieve projectovereenkomst tussen het Interreg-secretariaat en de PARTRIDGE leadpartner
vertraging op liep, is het afsluiten van overeenkomsten, het bestellen van zaaigoed en het inzaaien ook
vertraagd. Hierdoor zijn op veel plaatsen de mengsels pas in mei gezaaid. De voorkeur had vóór 15 april.
Mei (incl. eerste helft juni) was juist een periode van extreme droogte. Enkele plaatselijke onweersbuien
daar gelaten. Pech dus! Na een rondgang in het demonstratiegebied bleek dat nu de melganzevoet (melde)
plaatselijk overheerst (zie afbeeldingen op de volgende pagina’s). Melde kan de ingezaaide soorten
overwoekeren en wegdrukken als je niets doet. Het is dus zaak om de melde te bestrijden. Dit kan door het
maaien van de veronkruide delen met een weilandbloter of cyclomaaier op minimaal 10 cm. Als de toppen
van de melde hoger staan, dan heeft hoger afmaaien de voorkeur. Hierdoor worden de ongewenste
kruiden ‘getopt’ en krijgen de ingezaaide soorten kans om door te schieten.
Eindelijk regen!
Na ’t weekend wordt dagelijks regen voorspeld. De verwachting is dat de ‘wachtende’ ingezaaide zaden
goed gaan kiemen. Het is dus van belang om vóór volgende week de blokken en stroken waar melde
overheerst te maaien. Op plaatsen waar nog niet is ingezaaid is volgende week de tijd om te zaaien. Houdt
wel even de voorspellingen in de gaten, want niets is zo veranderlijk als…… Voor zaai-instructies verwijzen
we graag naar onze eerdere zaai-instructie.

Ingezaaide soorten ontwikkelen goed

Zaaigoed nog niet ontkiemd, alleen melde
Ingezaaide soorten herkenbaar tussen melde

Ingezaaide soorten ontwikkelen goed

Melde overwoekert ingezaaide soorten

Maaien op minimaal 10cm hoogte met
weilandbloter of cyclomaaier

MAAIHOOGTE MINIMAAL 10 CM

Hou probleemonkruiden beheersbaar
Pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde, heermoes en kleefkruid toegestaan. Loop
daarom om de paar weken je beheermaatregelen door en hou in de gaten of er haarden van
probleemonkruiden ontstaan. Indien dat het geval is, grijp dan tijdig in. Zie jouw maatregelen voor
agrarisch natuurbeheer als een reguliere teelt, waar je ook je hoofdgewas zo optimaal mogelijk wil laten
ontwikkelen. In het geval van agrarisch natuurbeheer is dat het ingezaaide mengsel voor insecten en
boerenlandvogels.

Akkerdistel tussen bieten

Haagwinde op maïs

Ridderzuring

Heermoes

Oproep om kluchten te volgen
Vorige week kwamen de eerste nesten uit van de patrijs in het Land van Heusden en Altena. Hierover
hebben we op onze website een nieuwsbericht geplaatst. Zijn er ook op jouw land nesten uitgebroed?
Probeer ze dan te volgen en voer ze wekelijks in op www.waarneming.nl. Het is heel makkelijk om je te
registreren op waarneming.nl, want dat moet je wel doen om in te kunnen voeren. Voor meer info
verwijzen we naar onze brief van 12 juni 2017, betreft kluchtentelling PARTRIDGE.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze veldcoördinator Meeuwis Millenaar (06 234 605 33).
Namens het projectteam PARTRIDGE,
Met vriendelijke groet,
Jochem Sloothaak

