
Plan national d’actions pour la préservat ion des insectes poll in isateurs  

Contribution P22 
 

Domaine :  ☒ Actions publiques  ☒ Actions privées  ☐ Milieu agricole 

  ☒ Elargir nos connaissances  ☒ Prise de conscience 

Ma contribution concerne …   ☐  un projet en cours  ☐ un projet en construction  ☒ une idée de projet 

 

Description 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De quelle manière cette mesure aide-t-elle les insectes pollinisateurs ? 

 

 

 

Quel(s) acteur(s) pour la mise en place ? 

 

 

Je dispose déjà de ces moyens :          Ce qui manque / ce dont j’ai besoin : 

 

 

 

 

 

An Zesummenaarbecht tëscht Gemengen, CIGL, (etc.), EBL, SICONA  

De Privatleit Packagen ubidden, fir hire Gaart oder en Deel vun hirem Gaart méi naturno z'aménagéieren an si beim 

Ënnerhalt z'ënnerstëtzen, respektiv, déi néideg Gerätschaften zur Verfügung ze stellen:  

• standortgerecht Insektenhoteler opriichten an ënnerhalen 

• natierlech Nistplazen aménagéieren (Sandkéip, Holzkéip, Steekéip) 

• Blummewisen uleeën a beim Méien ënnerstëtzen a Hëllef ubidden, fir d'Hee z'entsuergen 

• Heckeplanzen promouvéieren, déi de Bestëbser Fudder bidden 

• Stauden zur Verfügung stellen, déi de Bestëbser Fudder bidden.  

Dëst alles misst net zum Nulltarif sinn. Wichteg wier, fir de Leit de Support unzebidden, fir ze vermeiden, dass een sech 

duerch Fachliteratur muss wullen an sech d'Been muss stompeg lafen, fir alles am Handel ze fannen. Et ass jo net 

ausgeschloss, fir den Handel och matanzebannen. All déi Flächen, déi naturno geréiert ginn, kartographéieren 

(geoportail), fir dass e kann erkennen, wou schonn eppes gemaach ass a wou ee ka mat senger Contributioun hëllefen, 

fir Lücken ze fëllen. 

Beim Gras-Silo do gëtt geméit éieren de Som kennt, wann Gras nach relativ jonk ass. Dobäi ginn och all Blumme geméit 

ouni dass déi kennen wuessen, bléien an hire Som verléieren. Wann Blummen bis eng kéier geméit sinn, da kommen se 

net erëm. Do wou Hee gemeet gëtt, wat jo vill méi spéit ass, do kënne Blumme mam Gras mat wuessen, bléien an de 

Som verspreeën. 

Landwirtschaftlech Betrieber 

/ Funding 



 


