Ontwikkeling kruidenrijk grasland
Doel van dit pakket
In 2019 is een nieuw pakket ontwikkeld,
die vanaf 2020 afgesloten kan worden.
De doelstelling van het pakket is het
overgangsbeheer naar kruidenrijk
grasland te waarborgen door middel van
een geschikt pakket. Het pakket is
gericht op het maaien en afvoeren van
gewas om zo enige vorm van
verschraling te verkrijgen.
Hierbij kan, bij afwezigheid van vogels,
eerder gemaaid worden dan pakketten
met bijvoorbeeld maaidatum 1 juni. Door
delen eerder te maaien ontstaat er meer
mozaïek en ontstaan er minder grote
blokken met een (te) zwaar gewas.
Daarnaast wordt ingezet op de
ontwikkeling van kruidenrijker,
extensiever grasland. Percelen die (nog)
niet voldoen aan de eisen binnen het
pakket kruidenrijk grasland (pakket 5)
kunnen worden voorzien van dit pakket
mits de ligging en de omstandigheden
geschikt zijn.
Beheereisen
• Er wordt aantoonbaar gezocht naar
nesten. Gevonden nesten en/of
kuikens worden beschermd en
gevrijwaard van alle
landbouwkundige bewerkingen.
Gevonden nesten zijn geregistreerd.
• Het gras wordt jaarlijks minimaal 1
keer gemaaid en afgevoerd.
• Uitsluitend gebruik van chemische
onkruidbestrijding op maximaal 10%
van de oppervlakte.
• Er moeten tenminste 2
indicatorsoorten aanwezig zijn op een
willekeurige 100 meter op het
perceel in de periode van 1 april tot 1
oktober.
• Tot 1 augustus is standweiden met 3
GVE per hectare toegestaan. Na 1
augustus is er geen eis gesteld aan
de hoeveelheid GVE’s bij beweiding.
• Klepelen is niet toegestaan.
• Het gewas moet kort de winter in.

•

Geen kunstmest gebruiken.

Pakketten
a) Verschralen voedselrijk grasland;
• Voor het perceel geldt een
rustperiode van 1 april tot 8 mei.
• Bemesting vindt plaats na de eerste
maaisnede.
b) Doorbreken witbol dominantie;
• Voor het perceel geldt en rustperiode
van 1 april tot 22 mei.
• Eenmalige mestgift na de eerste
maaisnede, maximaal 15 ton
drijfmest met sleepvoet (niet
insnijden) of 10 ton ruige mest.
c) Verschralen voedselrijk grasland met
aansluitend kuikenveld;
• Bij aanwezigheid van nesten of
kuikens wordt (een deel van) het
perceel met pakket a omgezet in
pakket c.
• Bij omzetting is er sprake van een
kuikenveld met rust, waarbij de
rustperiode loopt van 1 april tot 15
juni.
• Bemesting vindt plaats na de eerste
maaisnede.
d) Doorbreken witbol dominantie met
aansluitend kuikenveld;
• Bij aanwezigheid van nesten of
kuikens wordt (een deel van) het
perceel met pakket b omgezet in
pakket d.
• Bij omzetting is er sprake van een
kuikenveld met rust, waarbij de
rustperiode loopt van 1 april tot 15
juni.
• Eenmalige mestgift na de eerste
maaisnede, maximaal 15 ton
drijfmest met sleepvoet (niet
insnijden) of 10 ton ruige mest.

