Nieuwsbrief 10 Bloeiend Bedrijf
Terugblik veldseizoen 2014
zorgen voor beschutting, overwinteringsplekken en vroege bloei. Ook goed
beheerde (niet geklepelde) bermen en
slootkanten vergroten de overleving van
insecten en spinnen. Al deze elementen
bij elkaar opgeteld bepalen de basispopulaties die later in het seizoen vanuit de
akkerrand plagen onderdrukken.
Dit jaar is de samenwerking gezocht met
organisaties die werken aan verduurzaming van de akkerbouwsector. Want
akkerranden dragen bij aan een schoner milieu, meer biodiversiteit en landschapsbeleving, en passen dus goed in
een maatschappelijk verantwoorde onderneming (zie pag. 3).

Bloeiend Bedrijf is: 600 landbouwondernemingen en tientallen Agrarische Natuurverenigingen, landelijk ondersteund door Veelzijdig
Boerenland, het Louis Bolk Instituut,
ZLTO, BoerenNatuur en De Natuurweide.
Bloeiend Bedrijf wordt sinds maart
2011 vier jaar gefinancierd door
het Ministerie van Economische
Zaken en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.
Meer info:
Ü www.bloeiendbedrijf.nl

Ecologische of economische focus?
Het samenwerkingsverband Bloeiend
Bedrijf is opgezet om voor te sorteren op
de veelbesproken vergroening van het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
Volgend jaar (2015) is het al zover, dan
wordt dit beleid ingevoerd. Er was lange
tijd veel onduidelijk, maar sinds 1 juli zijn
de maatregelen helder geworden. Helaas, de aanleg van akkerranden wordt
niet gestimuleerd. Er zijn eenvoudiger
maatregelen om aan de vergroeningseisen te voldoen. Onze bezorgdheid over
het voortbestaan van bloeiende akkerranden is meerdere malen in vakbladen

gecommuniceerd.
Mogelijk biedt 2016 meer kansen vanuit het provinciale agrarische natuurbeheer. Deze kans valt of staat met de inzet
van ANV’s en collectieven om zich hard
te maken voor akkerranden en of zij
deze opnemen in de gebiedsplannen.
Het zou mooi zijn als de deelnemers van
Bloeiend Bedrijf de opgedane kennis en
ervaring met akkerranden via deze route
toch kunnen verzilveren.
Ü www.toekomstglb.nl
Ü www.portaalnatuurenlandschap.nl

Bloeiend Bedrijf
nieuwsbrieven
Dit is de tiende 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
website kunt u zich inschrijven op
de nieuwsbrief en oudere edities
teruglezen.
Heeft u vragen over het samenwerkingsverband Bloeiend Bedrijf?
Neem dan contact op met Boki
Luske
Ü b.luske@louisbolk.nl
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Het veldseizoen van 2014 is alweer
voorbij. Dit jaar kenmerkte zich door
de zachte winter met een vroege start.
Vanaf mei zijn we met de deelnemers
in de gewassen gaan kijken om de populatieopbouw van nuttige insecten en
plaaginsecten te monitoren. We zoomden in op de soorten en aantallen die we
zagen. Daaruit bleek dat ondanks dat de
eenjarige randen nog niet in bloei stonden, er meestal al voldoende natuurlijke
plaagonderdrukking was. Aan de hand
van deze waarneming hebben we ook
de rol van de omgeving besproken. We
zoomden uit van soortniveau naar landschapsniveau. Bomen en struiken in de
vorm van erfbeplanting en houtsingels

Verbeteren van
biodiversiteit
op uw bedrijf
De natuurlijke processen die in de
bodem plaatsvinden met behulp
van bodemorganismen vormen
het hart van de landbouw. Als boer
kun je slim gebruik maken van de
biodiversiteit. Binnen Bloeiend Bedrijf richten we ons op de nuttige
insecten voor de plaagbeheersing.
Maar er is meer mogelijk! Bijvoorbeeld door een juiste gewaskeuze
en grondbewerking te kiezen waardoor het bodemleven verbetert.
Daardoor verbetert uiteindelijk ook
de agrarische productiviteit.
De website www.biodiversiteitsadvies.nl is speciaal ontwikkeld om
boeren te laten zien wat er op hun
eigen bedrijf mogelijk is. In minder
dan 20 minuten voer je gegevens in
over onder meer productie, vruchtwisseling en bodemkwaliteit en ook
over allerlei elementen waarmee u
de bovengrondse biodiversiteit
kunt helpen. Daarna rolt er een gratis advies uit, waarmee je direct aan
de slag kan.

Soorten bekijken en herkennen
Ook dit jaar is er tijdens de veldbijeenkomsten veel aandacht besteed aan de
herkenning van insecten voor de natuurlijke bladluisbestrijding. De “grondtroepen” die we tegen kwamen bestonden
vooral uit loopkevers en webloze spinnen. De “vliegende brigade” bestaat uit
zweefvliegen , gaasvliegen, lieveheersbeestjes, soldaatjes en sluipwespen. De
meeste deelnemers herkennen de volwassen zweefvliegen nu wel, en weten
dat de larven hiervan bladluizen eten.

Volwassen sluipwespen zijn moeilijk te
herkennen. Deze zijn zo klein en bewegelijk dat we deze niet vaak in levende lijve
tegen gekomen zijn. Echter, de bladluismummies, bladluizen die geparasiteerd
zijn door sluipwespen, hebben we vaak
gezien. De individuele herkenning van
soorten of groepen is belangrijk om de
plaagdruk in te schatten en de populatieontwikkeling te kunnen monitoren.
Want hoe meer natuurlijke vijanden, des
te minder plaaginsecten.

Ü www.biodiversiteitsadvies.nl

Sluipwespen zijn moeilijk met het blote oog te vinden in de gewassen. Maar bladluismummies, bladluizen die geparasiteerd zijn door sluipwespen, treffen we vaak aan.

Dynamiek van populaties
De soorten die we met akkerranden stimuleren hebben allemaal hun eigen
habitatseisen en populatiedynamiek.
Kruipende insecten gebruiken de akkerranden als schuilplaats. Zolang deze
niet wordt verstoord door grondbewerkingen, kunnen de populaties zich hier
opbouwen. Tijdens verschillende bijeenkomsten hebben we keverlarven in de
bodem gevonden.
Voor de vliegende insecten is een bloeiende akkerrand vooral een station om
bij te tanken. Nectar vormt de brandstof
om in de lucht te blijven. Stuifmeel is de
eiwitbron, een essentiële voedingsbron
voor insecten om zich te kunnen voortplanten.

Voor sluipwespen is vooral de aanwezigheid van hun gastheer essentieel: zonder
gastheer kunnen zij zich niet voortplanten. We hebben daarom deze zomer het
principe “pest in first” besproken. Zonder
de aanwezigheid van bladluizen kunnen
de sluipwespen die bladluizen parasiteren, niet overleven. In de glastuinbouw
wordt er daarom met bankierplanten
gewerkt (zie pag. 3). Het gebruik van selectieve insecticiden voor de bestrijding
van bladluizen heeft dus zijn weerslag
op deze groep sluipwespen, waardoor
de natuurlijke bestrijding stokt. Breed
werkende middelen zijn uiteraard direct
schadelijk voor natuurlijke vijanden van
landbouwplagen.

Bankierplanten

Gebiedsbenadering
Niet alleen akkerranden zorgen voor een
gezonde akkernatuur. Het omliggende
landschap is van cruciaal belang voor populaties insecten en vogels op de akkers.
Daarom is de gebiedsbenadering voor
het toekomstige agrarisch natuurbeheer
een logische stap. Het kijken met een verkleinglas geeft een verfrissend perspectief. De agrarisch natuurverenigingen en
de nieuw gevormde collectieven zijn nu
druk in de weer met het maken van ‘kansenkaarten’: op gebiedsniveau worden
de meest kansrijke maatregelen bepaald
om soorten te behouden of zelfs te laten

terugkeren. Maar om de gebiedskansen
om te zetten in effectieve maatregelen,
is ook kennis nodig over de biologie van
soorten, de ecologie van de akkernatuur
én allerlei teeltaspecten. Daarom heeft
Bloeiend Bedrijf zich vooral hierop gericht: het verder ontwikkelen en delen
van kennis en ervaring over akkerranden
en natuurlijke plaagbeheersing. Uiteindelijk is het vooral de kennis en kunde
van de boer die bepalend is of maatregelen voor natuur op het boerenlandschap
effectief zijn of niet.

Op gebiedsniveau bepalen agrarische collectieven nu de meest kansrijke maatregelen
voor agrarisch natuurbeheer. Nemen zij ook de kennis van de boer mee als ‘kans’?

Bladluisbestrijders zoals sluipwespen en zweefvliegen hebben bladluizen nodig als voedsel of gastheer.
In de glastuinbouw wordt het principe van “Bankierplanten” toegepast. Om bijvoorbeeld sluipwespen
in stand te houden, zetten glastuinders potten granen met graanluizen erop tussen het gewas. De
essentie is dat de graanbladluizen
geen schade aanrichten aan de gewassen zelf. De graanluizen blijven
op de graanplanten in de potten en
zijn gastheer voor sluipwespen. De
sluipwespen verplaatsen zich wel
en leggen hun eitjes in zowel graanluizen als bijvoorbeeld perzikluizen
in het gewas.
Op proefschaal is Artemisia buiten
getest als bankierplant rondom
het hoofdgewas bloembollen. Op
Artemisia leven soortspecifieke
bladluizen. De luizen vormen geen
gevaar voor het teeltgewas maar
dienen als voedsel voor de natuurlijke vijanden. Uit de proef blijkt dat
schadelijke bladluizen zeer goed op
een natuurlijke manier bestreden
kunnen worden met behulp van
Artemisia.
Ü J. Kazatzidis en C. Külling, 2012.
Bestrijdingsmiddelen halveren,
kan dat? Servaplant BV, Nootdorp.

Maatschappelijk Verantwoorde
Akkerranden
In gunstige gevallen kunnen akkerranden geld opleveren of kosten uitsparen.
Om dit te bereiken moet er wel kennis en
ervaring zijn opgebouwd. Akkerranden
leveren ook meerdere maatschappelijke
diensten.
• Besparing van gewasbeschermingsmiddelen: voor Bloeiend Bedrijf staat
dit centraal. Door nauwkeurige waarnemingen in het gewas, waarbij naast
de plaag ook natuurlijke bestrijders in
beeld komen, worden bespuitingen
uitgesteld of helemaal weggelaten. Zolang het gewas geen schade oploopt,
blijft zowel het milieu gespaard en
worden kosten op insecticiden verminderd.
• Bestuiving: een verbeterde bestuiving
door ondersteuning van met name
bijen levert economische meerwaarde
voor de landbouw, waar vooral de fruitteelt haar voordeel mee doet.

• Bufferfunctie: akkerranden kunnen
voorkomen dat landbouwactiviteiten
leiden tot emissie van agro-chemicaliën, nutriënten en bodemdeeltjes
naar omringend land en water. In Nederland is schoner oppervlaktewater
het belangrijkste doel van deze functie.
• Natuurbescherming:
akkerranden
kunnen de biodiversiteit vergroten en
bepaalde kwetsbare soorten helpen
beschermen.
• Landschapsbeleving:
akkerranden
kunnen bijdragen aan de schoonheid
van het landschap voor recreanten,
passanten en bewoners, en daarmee
extra inkomsten uit recreatie genereren voor een gebied.
Ü Bos, Musters & de Snoo, 2014. De effectiviteit van akkerranden in het
vervullen van maatschappelijke diensten. CML rapport 188, Leiden.

Artemisia blijkt een geschikte bankierplant om bloembollen te beschermen tegen schade van luizen

Uitgelicht:
Akkerbouwers aangesloten bij Stichting
Veldleeuwerik werken samen met hun
afnemers aan verduurzaming van hun
bedrijfsvoering. Dat doen zij via een sys
tematiek met tien duurzaamheidsindicatoren, zoals bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit en water. De kern hiervan is dat
iedere akkerbouwer, ondersteund door
een geaccrediteerde adviseur, een eigen
duurzaamheidsplan schrijft en uitvoert.
Door ervaring en kennisuitwisseling zijn
de akkerbouwers in staat om een steeds
grotere bijdrage aan duurzaamheid te leveren. Van Veldleeuwerik-certificaathouders worden behoorlijke inspanningen
verwacht: ze moeten stappen vooruit
zetten met alle duurzaamheidsindicatoren en ze moeten verplicht naar acht
bijeenkomsten per jaar komen. Veldleeuwerik-certificaathouders worden lid om
hun bedrijf toekomstbestendig te maken
en maken al grote stappen richting ver-

Akkerrandverslag
2014
duurzaming van hun bedrijf.
Eén van de indicatoren is biodiversiteit.
Bij deze indicator wordt vaak als actiepunt het aanleggen van akkerranden
genoemd. Hierdoor kunnen natuurlijke
vijanden worden gestimuleerd die de
populatie plaaginsecten kunnen onderdrukken. Deze akkerranden kunnen geïntegreerd worden in het bedrijfsplan.
Ook worden wel bloemenranden aangelegd om burgers zelf hun bloemen te
laten snijden of om bijen te stimuleren.
Met behulp van het programma GAOS
(Geo-akker-optimalisatie-service) wordt
de ruimtelijke benutting van akkerbouwpercelen voor teelt van cultuurgewassen
en voor aanleg van akkerranden en/of
teeltvrije zones geoptimaliseerd.

Om ook dit jaar de effecten van akkerranden in beeld te brengen, vragen we alle deelnemers het online
akkerrandenverslag in vullen. De
vragenlijst gaat over de ervaringen
van 2014: hoe was de opkomst en
ontwikkeling van de rand, langs
welke gewassen heeft u de rand
aangelegd, hoe heeft u de plaagdruk dit jaar ervaren, en heeft u de
inzet van gewasbeschermingsmiddelen kunnen aanpassen?
Ü www.louisbolk.nl/
akkerrandverslag2014

Ü www.veldleeuwerik.nl

Uitgelicht:
Oevers en
slootkanten
Nectar en stuifmeel in het agrarisch landschap vinden we niet alleen in akkerranden. Ook oevers, slootkanten en wegbermen kunnen plantensoorten huisvesten
die voedsel en een schuilplaatsen bieden
voor allerlei nuttige insecten.
Voor al deze elementen geldt dat beheersmaatregelen wel rekening moeten
houden met de aanwezige biodiversiteit.
‘Ouderwets’ maaien in plaats van klepelen
en een gefaseerde aanpak om kaalslag te
voorkomen zijn een eerste stap. Op deze
manier kan er een gevarieerde slootkant
of oever ontstaan bestaande uit bijvoorbeeld Grote Kattestaart (Lythrum salicaria),
Koninginnekruid (Eupatorium cannabinum) en Watermunt (Mentha aquatica).
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