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Uitrijregeling MAP6 (niet-derogatie)

verboden om mest te spreiden
toegelaten om mest te spreiden mits vermelde voorwaarden
toegelaten om mest te spreiden
FEBRUARI
|16 feb

MAART

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AUGUSTUS SEPTEMBER
|15 aug

Zelfde uitz
als periode
1/11 - 31/12

TYPE 1

stalmest, champost en
traagwerkende meststof
(boerderijcompost, gecertificeerde
GFT- en groencompost, ...); géén
pluimveemest

opslag op landbouwgrond voor
stalmest en champost

beperking: 50 kg werkz.N/ha
(geen nateelt of vanggewas vereist)

Verbod tenzij opslag is
afgedekt op
luchtdoorlatende,
semi-permeabele
wijze

opslag op landbouwgrond voor
boerderijcompost, gecertificeerde
GFTen
groencompost

OKTOBER
|16 okt

- max. de hoeveelheid die op perceel mag gespreid worden
- afstand opslag tot perceelsgrens/oppervlakte water ≥ 10m
- afstand opslag tot woning van derde of publiek toegankelijk gebouw ≥ 100m
- opslag max. 2 maanden vóór het spreiden OF afgedekt op luchtdoorlatende, semi-permeabele wijze

NOVEMBER

DECEMBER

uitzondering: specifieke
regelgeving fruitteelt

verbod tenzij opslag is afgedekt
op luchtdoorlatende, semipermeabele wijze

max. de hoeveelheid die op perceel mag gespreid worden - afstand opslag tot perceelsgrens/oppervlaktewater ≥ 10 m - afstand opslag tot woning van derde of publiek toegankelijk gebouw ≥ 100 m

grasland
akkers

TYPE 2

o.a. vloeibare
dierlijke
mest, ook
pluimveemest

niet-zware
kleigrond

na oogst hoofdteelt

verbod tenzij nateelt ingezaaid ≤ 31/7

na oogst niet-nitraatgevoelige hoofdteelt

verbod tenzij nateelt ingezaaid ≤ 31/7
verbod tenzij vanggewas ingezaaid ≤ 15/09
=> beperking 36 kg werkz. N/ha uit meststof type 2 en 3

beperking: 100 kg
werkz.N/ha

akkers
zware kleigronden

na oogst hoofdteelt

verbod tenzij nateelt ingezaaid ≤ 15/9

beperking: 100 kg werkz.N/
ha uiterlijk na 14d nateelt
inzaaien

algemeen

verbod tenzij nateelt ingezaaid ≤ 31/7

na oogst hoofdteelt

verbod tenzij specifieke teelt ingezaaid ≤ 31/8
verbod tenzij vanggewas ingezaaid ≤ 15/9
=>beperking 36kg werkz.N/ha uit meststof type 2 en 3

na oogst niet-nitraatgevoelige hoofdteelt
1) specifieke teelt andere dan fruit

beperking: 100 kg werkz. N/ha, in periode van
14 d max. 60 kg werkz. N/ha | verplichte
bodemanalyse met bemestingsadvies

beperking: 50 kg
werkz. N/ha

2) specifieke teelt fruit
afwijkingen op TYPE 3

TYPE 3

(kunstmest, spuistroom en effluent)

hoofdteelt aanwezig

3) meststof
type 3 waarvan N-inhoud
laag (bv. effluent)

beperking: 40 kg werkz. N/ha
beperking: 30 kg N/ha (in najaar X + voorjaar X+1),
waarvan max. 10 kg minerale N (gewas aanwezig
bij toediening)
verbod tenzij nateelt ingezaaid ≤ 31/07 OF
specifieke teelt ≤ 31/08 | beperking: 30 kg N/ha
(in najaar X + voorjaar X+1), waarvan max. 10 kg
minerale N (gewas aanwezig bij toediening)
verbod tenzij nateelt ingezaaid ≤ 31/07 OF
specifieke teelt ≤ 31/08 | beperking: 30 kg N/ha
(in najaar X + voorjaar X+1), waarvan max. 10 kg
minerale N (gewas aanwezig bij toediening)
verbod tenzij vanggewas ingezaaid 7 dagen na
uitrijden en ten laatste 15/9 | beperking: 30 kg N/
ha (in najaar X + voorjaar X+1), waarvan max. 10
kg minerale N => met max. 36 kg werkzame N uit
meststof type 2 en 3

hoofdteelt aanwezig
na oogst hoofdteelt
na oogst niet-nitraatgevoelige hoofdteelt

zelfde voorwaarden en beperkingen als periode
1/09 - 31/10

4) overkapte landbouwgrond
braakliggende landbouwgrond

NATEELT

teelt die na de hoofdteelt op hetzelfde perceel en in hetzelfde jaar 		
wordt verbouwd

VANGGEWAS

alle niet-vlinderbloemige groenbedekkers (cfr. GLB), een mengsel van 		
deze groenbedekkers, of grasklaver

SPECIFIEKE TEELT

groenten groep I,II, III, spruitkool, sierteelt en boomkwekerij, fruit,
aardbeien en graszoden

Het scheuren van een hoofdteelt grasland wordt beschouwd als het oogsten van de hoofdteelt.

de teelt die op 31 mei van een jaar op het perceel aanwezig is of in 		
afwezigheid van een teelt op die datum, de eerstvolgende teelt die op 		
het perceel wordt ingezaaid

Derogatie: voor derogatiepercelen gelden extra voorwaarden, deze kunnen geconsulteerd worden op www.vlm.be

HOOFDTEELT

NIET-NITRAATGEVOELIGE TEELT

graangewassen, oliehoudende zaden, eiwithoudende gewassen, vlas, 		
bieten, grasland, klaver, luzerne, cichorei, witloof, spruitkool, mengsels
van vlinderbloemigen en overige groenbedekkers

Grasland geteeld voor zaaizaadvermeerdering wordt als ‘akker’ beschouwd.

							

DLV DOET PRO-ACTIEF AAN MESTMANAGEMENT
MET EEN TUSSENTIJDSE BALANSOPVOLGING.
CONTACTEER ONS I.V.M. EASYMAP.
VOLG ONZE NIEUWSBRIEF EN SOCIAL MEDIA KANALEN

studie- en adviesbureau

Verantwoordelijke uitgever: United Experts cvba - Koolmijnlaan 201 - 3582 Beringen. De inhoud van deze poster is gebaseerd op het mestdecreet van mei 2019 en de toen gekende inzichten. Contacteer bij twijfel een van onze adviseurs

JANUARI
|16 jan

niet van toepassing

