Menu

 (https://weidewinst.nl/) » Een koeienvlaai zit vol leven

EEN KOEIENVLAAI ZIT VOL LEVEN
De koeienvlaai is een broedplaats voor biodiversiteit. Bovengronds trekt een
koeienvlaai mestkevers en vliegen aan die graag hun eitjes in de vlaai leggen.
Ondergronds bied de vlaai een vochtige plek vol voedsel voor wormen.
Weidemest is dus een belangrijke factor voor het verhogen van de biodiversiteit.

foto KTC Zegveld
In een onderzoek naar de afbraak van koeienvlaaien op zand en veen zagen we
een enorme toename in aantal wormen onder de koeienvlaaien vergeleken
plekken zonder koeienvlaaien. Ook het aantal juveniele (jonge) wormen nam
ontzettend toe (zie onderstaand figuur), de koeienvlaai vormt dus een belangrijke
broedplaats voor wormen. Ook hadden de koeienvlaaien een grote
aantrekkingskracht op mestkevers en mestvliegen. Een toename in wormen is
positief voor de bodemgezondheid (verbeterde structuur) en de wormen vormen
een belangrijke voedselbron voor weidevogels. De
insecten in de vlaai zijn als ze volwassen zijn en rondvliegen weer een belangrijke
voedselbron voor weidevogelkuikens die nog geen wormen kunnen eten.

Onder koeienvlaaien zijn er bijna twee keer zoveel volwassen wormen, en drie
keer zoveel juveniele wormen vergeleken plekken zonder koeienvlaaien. (LBI –
Carmen Versteeg)
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Koeienvlaai op veengrond: na zes weken grotendeels opgegeten door wormen
(Foto gemaakt door Carmen Versteeg – Louis Bolk Instituut

DE THEMA’S
Kruiden
7 belangrijke voordelen van kruiden (https://weidewinst.nl/zeven-belangrijke-voordelen-vankruiden-voor-jouw-bedrijf/)
Hoe krijg je de beste kruiden in je gras? (https://weidewinst.nl/hoe-krijg-je-kruiden-in-je-grasen-welke-kies-je/)
Bemesting
Benut je mest: maak een bemestingsplan (https://weidewinst.nl/benut-je-mest-maak-eenbemestingsplan/)
Een koeienvlaai zit vol leven! (https://weidewinst.nl/een-koeienvlaai-zit-vol-leven/)
Beweiding
Weidegang voor economische voordelen (https://weidewinst.nl/weidegang-biedt-vrijwelaltijd-economische-voordelen/)
Beweiden, goed voor bodem (https://weidewinst.nl/beweiden-goed-voor-bodem/)

Weidegang en weidevogels (https://weidewinst.nl/weidegang-en-weidevogels/)
Beweidingsplan voor meer biodiversiteit (https://weidewinst.nl/maak-een-beweidingsplanMenu
voor-meer-biodiversiteit/)
Slootranden
Meer ruimte voor bloemen, insecten en dieren (https://weidewinst.nl/meer-ruimte-voorbloemen-insecten-en-dieren/)
Hoe krijg je meer biodiversiteit in je slootrand? (https://weidewinst.nl/meer-ruimte-voorbloemen-insecten-en-dieren/)
Mozaïekbeheer
Mozaïekbeheer: hoe doe je dat? (https://weidewinst.nl/mozaiekbeheer-hoe-doe-je-dat/)
Hoe bescherm je weidevogelnesten? (https://weidewinst.nl/hoe-bescherm-jeweidevogelnesten/)

“MET KLEINE AANPASSINGEN IN JE
BEDRIJFSVOERING KUN JE AL SNEL MEER
BIODIVERSITEIT REALISEREN.” TEUS VERHOEFF,
ADVISEUR ECONOMIE EN STRATEGIE BIJ PPPAGRO ADVIES
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BIODIVERSITEIT IN BEELD

VLAAI VOL LEVEN

GRUTTO

HOMMEL

WEIDEWINST
Zorg met slimme maatregelen voor meer biodiversiteit op je bedrijf. Getest in de praktijk door
collega-melkveehouders die net als jij ook gewoon lekker willen boeren.
Ontdek hoe je met kruiden, bemesting, slootkantbeheer, beweiding en meer biodiversiteit een
boost kunt geven. En ook nog eens voordeel voor je bedrijf behaalt. Dubbele winst dus. Ofwel
WeideWInst!
Kies het thema dat bij je past en ontdek wat er mogelijk is!
Bekijk onze thema's (https://weidewinst.nl/themas/)

STEL JE VRAAG
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Je voor- en achternaam:

Je e-mailadres:

Je telefoonnummer:

Je bericht / vraag:

Verzend je bericht

WEIDEWINST IS EEN INITIATIEF VAN
(https://www.ppp-agro.nl/)
(http://www.louisbolk.org/nl/home)

(http://www.ktczegveld.nl/)

(https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/show/LectoraatWeidevogels.htm)
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WEIDEWINST
Zorg met slimme maatregelen voor meer biodiversiteit op je bedrijf. Getest in de praktijk
door collega-melkveehouders die net als jij ook gewoon lekker willen boeren.

ACHTERGROND INFO
Thema's (https://weidewinst.nl/themas/)
Over ons (https://weidewinst.nl/over-ons/)
Veelgestelde vragen (https://weidewinst.nl/veelgestelde-vragen/)
Nieuws (https://weidewinst.nl/nieuws/)

CONTACTGEGEVENS
 info@weidewinst.nl (mailto:info@weidewinst.nl)
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