Natuurinclusieve landbouw werkt
Moderne landbouw en het bevorderen van de biodiversiteit - Hand in hand!
Dat blijkt uit 5-jarig onderzoek van BASF, uitgevoerd door onafhankelijke experts
op 10 Duurzaamheid FarmNetwork boerderijen in Duitsland en België

Uitgebreide monitoring

Natuurinclusief loont!

Groot oppervlakte FarmNetwork
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die in Duitsland gelden als indicatoren voor
landschapkwaliteit zijn aanwezig in Quellendorf.
De afgelopen 5 jaar is hun aantal met
toegenomen!
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premie voor kruidenrijke
akkerranden.
De hoogte van de premie is
afhankelijk van verschillende
factoren. Voor meer
informatie raadpleeg de RVO
of bij deelnemende
ANLb collectieven

Veel voedsel voor wilde bijen in
bloemen-randen
In de zomermaanden bieden bloemenstroken
veel voedsel voor wilde bijen en andere
insecten.
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Zitpalen
Ondersteunen roof- en zangvogels
bij de jacht en afbakening van hun
territorium.

53 bedrijven in totaal.
Op 10 bedrijven worden de
genomen biodiversiteitsmaatregelen
gemeten en geanalyseerd.

„Biodiversiteitsmaatregelen werken veel
efficiënter als ze voor een langere periode
ingezet worden en verbonden zijn met elkaar."

Veel kevers geeft veel voedsel voor vogels
op de akker

Op de akker worden meer kevers aangetroffen
dan in de bloemenrand, maar het aantal
verschillende soorten is daar wel minder.

Dr. Christian Schmid-Egger, wilde bijen expert bij FarmNetwork
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Bloemenranden: geduld en zorg
betalen zich uit

Quirin Forster, APH e.G. Hinsdorf GbR in Quellendorf,
Sachsen-Anhalt

Wilde bloemen zijn niet makkelijk te kweken:
vochtigheid, nauwkeurig zaaien en geduld
zijn vereist. Dan kan tot 94% van de
gezaaide soorten in de bloemenrand tot
ontwikkeling komen.

Tot wel 6x meer wilde bijensoorten
Tijdens de 5-jarige monitoring van
de bloemenstroken in Quellendorf
zijn wel tot

100 %
90 %
80 %

6 keer meer wilde bijensoorten

70 %
60 %
2013

2014

2015

2016

Natuurinclusieve landbouw loont!
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„Natuurinclusieve
landbouw is de
natuur ruimte geven
op minder
productieve locaties.“
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kunt helpen door het nemen van deze maatregelen!
Elke bijdrage helpt.
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