Tipkaart
HAKSELEN

Meerwaarde voor biodiversiteit
Door stro na de graanoogst te verhakselen kunt u het
organischestofgehalte in de bodem verhogen en het
bodemleven bevorderen. U kunt het stro op het land
laten liggen of licht inwerken. Het is een eenvoudige en
effectieve maatregel, waar het bodemleven van profiteert
en die positief kan doorwerken op de opbrengsten van
de volgende jaren. Met stro verrijkte stoppel trekt in het
najaar - en eventueel in de winter - veel (akker)vogels
zoals kievit, spreeuw, veldleeuwerik en kiekendieven.

Hans
Akkermans,
akkerbouwer op
Tholen

“Wat je niet afvoert aan
organische stof, hoef je ook niet
aan te voeren. Door stroresten
op je land te houden, behoud
je ook mineralen op je
land”.

Meerwaarde voor akkerbouwer
✓✓ Betere structuur, betere waterhuishouding, betere
doorworteling, betere opbrengsten (zie tipkaart
structuurrijke organische mest).
✓✓ Op zand- en dalgronden gaat bodembedekking
verstuiving tegen.
✓✓ Effectieve manier om het organischestofgehalte in
de bodem te verhogen.
✓✓ Eenvoudig in te passen, geen extra aankoop of
investering.

Tips
!! Stro kan worden ingewerkt met een frees
of schijveneg. Werk stro bij voorkeur niet
volledig onder, dit is aantrekkelijker voor het
bodemleven en de vogels.
!! Combineren met een groenbemester is heel
goed mogelijk. Door de vroege oogst van
graan kunnen veel groenbemesters zich nog
ontwikkelen en in bloei komen. Insecten
foerageren op bloemen en vogels voeden zich
weer met deze insecten.
!! Combineren met drijfmest is mogelijk. Stro
houdt een groot deel van de vrijkomende
stikstof vast. Door vertering van het stro komt
stikstof het volgende jaar beschikbaar voor het
gewas.
!! Laat ook eens een deel van de stoppel of de
groenbemester in de winter staan. Dit dient als
voedsel en dekking voor veel vogels en andere
dieren.

Meer info
• Meer tips om uw organische
stofgehalte in de bodem te verhogen:
bit.ly/McCainTipOS2
• Tien vragen en antwoorden over
organische stof: bit.ly/McCainTipOS3

McCain en CLM geven tips aan aardappeltelers om biodiversiteit te benutten en te stimuleren.
Dit is één van de 7 tipkaarten met maatregelen in de percelen, langs de akkerranden en op het erf.
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