Groenbedekkers
2016

MAP 5
Regelgeving focusbedrijven
Focusbedrijf = meer 50 % van areaal in Focus-gebied of negatieve evaluatie nitraatresidu van nietfocusbedrijf

1) Nitraatresidu liggen 10 tot 20 ° lager dan bij NIET focusbedrijven, bedrijven verder
opgesplitst in Categorie I, II of III.

2) Strengere uitrijregeling vanaf 2016 …
-

Start bemesting 01/03 i.p.v. 16/02, tenzij op grasland of beteeld akkerland of
kunstmest op specifieke teelt

-

Einde bemesting 15/08 i.p.v. 31/08 uitz. kunstmest op grasland tot 31/08

-

Verbod op bemesting na de oogst tenzij voor 31 juli nateelt ingezaaid of specifieke
teelt (groenten, fruit, aardbei …) ingezaaid voor 15/08, m.a.w. in meeste gevallen
geen drijfmest meer op stoppel !

OPMERKING : WEL algemene regels voor stalmest, laag en traag N meststoffen,
kunstmest op specifieke teelten, …

3) Verplichting inzaai groenbemester of vanggewas
-

Overal waar teelt (hoofd- of nateelt) het toelaat

-

Maximum 1 maand na oogst

- Géén vlinderbloemige als groenbedekker,
met uitzondering van gras/klaver
-

UITZONDERING : indien na hoofdteelt een ander landbouwgewas komt NIET

verplicht van groenbemester te zaaien, vb. vroege aardappelen gevolgd door
wintertarwe, niet verplicht om groenbemester tussen te zaaien ! Maar het wordt
WEL aangeraden omdat een vanggewas uw nitraatresidu beter onder controle houdt.

REGELGEVING DEROGATIE


Hoofdteelt moet derogatie-gewas zijn (voederbieten/suikerbieten ; grasland ; gras of
rogge gevolgd door mais of onderzaai in mais ; wintertarwe /triticale gevolgd door
groenbemester(*) )
(*) = geen vlinderbloemige, met uitzondering gras/klaver met < 50 % klaver !

- Inzaai vanggewas na graan, binnen 2 weken na oogst, voor 1/09 en aanhouden tot
15/02 volgend jaar

- Voorteelt gras of snijrogge bij mais zaaien voor 30/11, oogsten mag vanaf 15/03
voor snijrogge en 01/04 voor gras

- Onderzaai van gras, na de oogst moet gras behouden blijven tot 15/02


Bijkomende voorwaarden :

-

Geen fosfor uit kunstmest op derogatiepercelen

-

2/3 van derogatie-mest aanbrengen voor 31/05 (uitz. bij begrazing)

-

Enkel bemesten tussen 16/02 en 31/08 (uitz. bij begrazing)

-

Scheuren grasland (in jaar van scheuren = 0-bemesting, uitz. bij begrazing)
 Zware klei : tussen 15/02 en 15/09, binnen de 2 weken
 Niet- zware klei : scheuren tussen 15/02 en 31/05, binnen de 2 weken
 Wat derogatie betreft, kan als je focusbedrijf bent.
Maar ben je een categorie 2 of 3 focusbedrijf dan kan het niet !

VERGROENING
3 peilers:
1. Teeltdiversificatie
 Tussen 10 en 30 ha bouwland: min. 2 verschillende gewassen, hoofdteelt maximum
75 %
 Meer dan 30 ha bouwland: min. 3 gewassen (max. 75 – 20 -5)
Bouwland = totale subsidiabele oppervlakte op 21 april
opgelet: blijvend grasland + blijvende teelten (vb. Fruitteelt tellen NIET mee !)

2. Behoud van blijvend grasland
OPGELET: 5 jaar tijdelijke weide => blijvend grasland !

3. Aanleg ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED (EAG)
Vanaf 15 ha bouwland => minstens 5 % areaal bouwland als EAG

o

Braakliggend land 1 ha = 1 ha EAG

o

Stroken langs akkerranden, waterlopen, bosranden, …

o

Stikstofbindende gewassen 1 ha = 0,7 ha EAG
• Enkelvoudige teelt van vlinderbloemigen vb.: erwten, veldbonen,
luzerne, witte klaver, rode klaver, alexandrijnse klaver, …
Erwten en veldbonen VERPLICHT DROOG oogsten en minimum
laten staan tot en met 1 juli
• Mengsel van vlinderbloemigen mag als voordroog geoogst worden …

o

Groenbedekker 1 ha = 0,3 ha EAG

GROENBEMESTER VOOR EAG !!
Moet een mengsel zijn van minimum 2 componenten
(zie volgende pagina !) , 2 hoofdcomponenten van het mengsel
aan minimum 50 % aanwezig van lijst …
Uitzondering : gras in onderzaai mag enkelvoudig gras zijn !!

Uiterste inzaaidata en minimale aanhoudingsperiode :


Polders en Duinen : inzaaien voor 1/9 en minstens aanhouden tot 15/10



Leemstreek : inzaaien voor 1/10 en minstens aanhouden tot 1/12



Zandleemstreek en andere : inzaaien voor 1/10 en minstens aanhouden tot 1/02

GROENBEDEKKER MAG GEOOGST, GEMAAID of BEGRAASD WORDEN NA DE
AANHOUDINGSPERIODE. Groenbedekker mag nu ook geoogst, gemaaid of begraasd worden
voor/tijdens de aanhoudingsperiode op voorwaarde dat groenbemester na het oogsten
voldoende aanwezig blijft!

De groenbemester mag niet als hoofdteelt voor de volgende campagne gebruikt worden !

Om als EAG te kunnen meetellen mag het perceel geen gras als hoofdteelt hebben, met
uitzondering van graszaadteelt (verspoeling van dit jaar !)
Géén gewasbeschermingsmiddelen, met uitzondering indien gras als hoofdcomponent.

Op verzamelaanvraag EAG code weergeven :


Code 657 : gras in onderzaai



Code 658 : vlinderbloemig – groenbemestermengsel (géén gras/klaver)



Code 659 : niet-vlinderbloemig groenbemestermengsel



Code 700 : gras/klaver mengsel

GROENBEMESTER VOOR SIE !!
Moet een mengsel zijn van minimum 2 componenten
van 2 verschillende families (zie hieronder !)
Uitzondering : gras in onderzaai mag enkelvoudig gras zijn !!
Groenbemester mag gedurende een periode van 3 maand niet
vernietigd worden en moet ten laatste gezaaid worden voor 1
oktober !
SIE: Surface d’intérêt écologique
 Liste A : Graminées, dont céréales
•
•
•
•
•
•
•

Avoine (Avena sativa)
Avoine rude ou brésilienne (Avena strigosa)
Froment (Triticum aestivum)
Ray grass anglais (Lolium perenne)
Ray grass italien (Lolium multiflorum)
Seigle (Secale cereale)
Triticale (Triticosecale)

 Liste B : Légumineuses
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Féverole (Vicia faba)
Gesse (Lathyrus sativus)
Pois fourrager (Pisum sativum)
Trèfle d’Alexandrie (Trifolium alexandrinum)
Trèfle blanc (Trifolium repens)
Trèfle incarnat (Trifolium incarnatum)
Trèfle de Perse (Trifolium resupinatum)
Trèfle violet (Trifolium pratense)
Vesce commune (Vicia sativa)

 Liste C : Crucifères
• Moutarde (Sinapis alba)
• Radis fourrager (Raphanus sativus)
 Liste D : Autres familles
•
•
•
•
•

Caméline (Camelina sativa)
Lin (Linum usitatissimum)
Niger (Guizotia abyssinica)
Phacélie (Phacelia tanacetifolia)
Sarrasin (Fagopyrum esculentum)

BEET COVER
Bietencystenaaltje-reductie

 Vruchtafwisseling met bieten

Groenbedekker
EAG 659

 Sterke vermindering van het
bietencystenaaltje
 Sterke wortelvormer en zéér goede
stikstofvanger
 Bijkomende zuiverende werking door
BIO-FUMIGATIE
 Verbetert de structuur van de bodem

ZAAITIJDSTIP:
1 aug– 15 sept
ZAAIDICHTHEID:
1 dos/ha
( 1 dos = 18 kg)

Reducerende bladrammenas
Reducerende gele mosterd
Bruine Mosterd

EASY COVER
Niet-reducerend mengsel

 In alle rotaties zonder bieten
 Legt de mineralen vast

Groenbedekker
EAG 659

 Sterke wortelvormer en zéér goede
stikstofvanger
 Beperkt de erosieverliezen
 Verbetert de structuur van de bodem

ZAAITIJDSTIP:
1 aug– 30 sept
ZAAIDICHTHEID:
1 dos/ha
( 1 dos = 15 kg)

Bruine mosterd
Gele mosterd

Bladrammenas

ECO COVER
Niet-reducerend mengsel

 In alle rotaties zonder bieten
 Legt de mineralen vast

Groenbedekker
EAG 659

 Sterke wortelvormer en zéér goede
stikstofvanger
 Beperkt de erosieverliezen
 Verbetert de structuur van de bodem

ZAAITIJDSTIP:
1 aug– 30 sept
ZAAIDICHTHEID:
0,5 dos/ha
( 1 dos = 15 kg)

Bladraap

Gele mosterd

MULTI COVER
Multi-reducerend mengsel

 Rotaties met aardappelen, wortelen,
schorseneren, erwten en bieten

Groenbedekker
EAG 659

 Vanggewas voor wortelknobbel-en
bietencystenaaltjes
 Knolvoetresistent
 Beperkt de erosieverliezen
 Legt de mineralen vast
 Hoog gehalte aan glucosinolaten
 Goede droogtetolerantie
 Indien gebruikt als biofumigatie ook
werkzaam tegen aardappelcystenaaltje
en andere patogenen zoals
Rhizoctonia,Fusarium en Pythium

ZAAITIJDSTIP:
15 juli– 01 sept
ZAAIDICHTHEID:
1 dos/ha
( 1 dos = 15 kg)

Zwaardherik omhuld
Multiresistente bladrammenas

BIOFUM COVER
Mengsel voor biofumigatie

 Alle rotaties

Groenbedekker
EAG 659

 Vanggewas voor cystenaaltjes
 Laatbloeiend
 Beperkt de erosieverliezen
 Legt de mineralen vast
 Hoog gehalte aan glucosinolaten
 Goede droogtetolerantie

 Geschikt voor biofumigatie

ZAAITIJDSTIP:
15 juli– 01 sept
ZAAIDICHTHEID:
1 dos/ha
( 1 dos = 12 kg)

Ethiopische mosterd
Bruine mosterd
Aaltjesreducerende bladrammenas

NITRA COVER
Stikstofproducerende groenbemester

 Ideaal voor de vroege zaai
 N - bindend gewas

Groenbedekker
EAG 658
SIE Wallonië

 Goede droogtetolerantie
 Bevat kleinzadige wikken voor perfecte
menging

ZAAITIJDSTIP:
15 juli– 01 sept
ZAAIDICHTHEID:
2 dos/ha
( 1 dos = 30 kg)

Facelia

Wikken

KOOL COVER
Knolvoetresistent

Groenbedekker
EAG 659
SIE Wallonië

 In alle vruchtafwisseling bruikbaar
(Ideaal in de groententeelt !)
 Knolvoetresistent
 Vlotte wortelontwikkeling en zéér goede
stikstofvanger
 Dicht en harig wortelgestel
 Goede onderdrukking van schimmels en
aaltjes
 Gemakkelijk te vernietigen

ZAAITIJDSTIP:
15 juli– 01 sept
ZAAIDICHTHEID:
2 dos/ha
( 1 dos = 15 kg)

Japanse haver
Facelia
Multiresistente bladrammenas

CHOE COVER
De ideale groenbemester voor de
groenteteler
Groenbedekker
EAG 659
SIE Wallonië

 In alle vruchtafwisseling bruikbaar
(Ideaal in de groententeelt !)
 Knolvoetresistent
 Geeft zeer droge grond in het voorjaar,
waardoor de akker vlot bewerkbaar is
 Boekweit en Facelia van geen enkele
akkerbouw –of tuinbouwteelt familie
 Boekweit en facelia zijn zéér
vorstgevoelig

ZAAITIJDSTIP:
15 juli– 01 sept
ZAAIDICHTHEID:
2 dos/ha
( 1 dos = 15 kg)

Japanse haver
Boekweit

Facelia

ROGRAS COVER
Groenbedekker
EAG 659

 In alle rotaties
 Geschikt bij late zaai na maïs, bieten of
aardappelen
 Sterke wortelvormer en zéér goede
stikstofvanger
 Brengt veel humus aan
 Kan ook gemaaid worden voor
voederproductie

ZAAITIJDSTIP:
1 juli – 30 sept
ZAAIDICHTHEID:
3 dos/ha
( 1 dos = 22 kg)
Rogge

Italiaans raaigras tetra

FEED COVER
 In alle vruchtwisselingen
 Vlugge installatie

Groenbedekker
EAG 658
SIE Wallonië

 Zéér vlotte bodembedekking
 Zéér goede bodemvruchtbaarheid dank
zij de vlinderbloemigen
 Zéér goede voederwaarde
 Voldoet aan de voorwaarden ‘cultures
dérobée SIE Wallonie’

ZAAITIJDSTIP:
15 juli– 01 sept

ZAAIDICHTHEID:
2 dos/ha
( 1 dos = 21 kg)

Japanse haver
Wikke
Alexandrijnse klaver

LABOUR COVER
TOP
 Alle rotaties
 Snelle vestiging na ploegen

Groenbedekker
SIE Wallonië

 Goede herfstbedekking
 Beperkt de erosieverliezen

 N-fixatie door klaver
 Legt de mineralen vast
 Vorstgevoelig
 Voldoet aan de verplichtingen voor SIE
Wallonië

ZAAITIJDSTIP:
15 juli– 01 sept
ZAAIDICHTHEID:
0,5 dos/ha
( 1 dos = 24 kg)

Reducerende gele mosterd
Alexandrijnse klaver

NON LABOUR
COVER
 In alle vruchtwisselingen

Groenbedekker
SIE Wallonië

 Vlugge installatie
 Zéér vlotte bodembedekking
 Beperkt de erosieverliezen
 N-fixatie door klaver
 Legt de mineralen vast
 Bevriest makkelijk

 Voldoet aan de voorwaarden ‘cultures
dérobée SIE Wallonie’

ZAAITIJDSTIP:
15 juli– 01 sept
ZAAIDICHTHEID:
1 dos/3 ha
( 1 dos = 24 kg)
Facelia

Alexandrijnse klaver

SPEEDY COVER
 Verbetert de structuur van de bodem

Groenbedekker
Groenbedekker
SIE Wallonië

 Kan in alle teeltrotaties
 Kan worden geoogst
 Zéér goede voederwaarde
 Snelle gondbedekking
 Voldoet aan de voorwaarden ‘cultures
dérobée SIE Wallonie’

ZAAITIJDSTIP:
15 juli– 01 sept
ZAAIDICHTHEID:
2 dos/ha
( 1 dos = 20 kg)

Westerwolds raaigras
Alexandrijnse klaver

ECO-GREEN
KENMERKEN :
 Combinatie van Italiaans met
Westerwolds raaigras
 Enorme humusaanbreng zowel
boven als ondergronds
 Goede voorjaarsproductie

GEBRUIKSDOEL :
 Economische groenbemester
 Ook geschikt voor
voordroogproductie

ZAAIDICHTHEID
50 kg/ha

VERPAKKING
25 kg

20%
30%
25%
25%

It. R. diplo
It. R. tetra
It. R. tetra
Westerwolds raaigras

ECO-GREEN plus
KENMERKEN :
 Combinatie van Italiaans met
Westerwolds raaigras en
inkarnaatklaver
 Enorme humusaanbreng zowel
boven als ondergronds
 Goede voorjaarsproductie

GEBRUIKSDOEL :
 Economische groenbemester
 Ook geschikt voor
voordroogproductie
 Voldoet aan EAG code 700
(minimaal 50kg/ha)
 Voldoet aan de verplichtingen SIE
Wallonië

ZAAIDICHTHEID
50 kg/ha

15%

15%

20%
25%
25%

VERPAKKING
25 kg

It. R. diplo
It. R. tetra
It. R. tetra
Westerwolds raaigras
Incarnaatklaver

ECO-GREEN timo
KENMERKEN :
 Combinatie van Italiaans met
Westerwolds raaigras en Timothee
 Enorme humusaanbreng zowel
boven als ondergronds
 Goede voorjaarsproductie

GEBRUIKSDOEL :
 Economische groenbemester
 Ook geschikt voor
voordroogproductie
 Voldoet aan EAG code 659
(minimaal 50 kg/ha)

ZAAIDICHTHEID
50 kg/ha

15%

15%

20%
25%
25%

VERPAKKING
25 kg

It. R. diplo
It. R. tetra
It. R. tetra
Westerwolds raaigras
Timothee

NITRA-GREEN
KENMERKEN :
 Combinaties van Engels RG met
Westerwolds RG

GEBRUIKSDOEL :
 1 jarige stikstofvanger

 Voldoet aan EAG code 659
(minimaal 30 kg/ha)

ZAAIDICHTHEID
30 kg/ha

50%

50%

VERPAKKING
25 kg
E. R. TT tetra

Westerwolds diplo

SPEEDY
KENMERKEN :
 1 – 2 jarig mengsel
 Combinatie van Italiaans raaigras
met hybride raaigras
 Zeer productieve tetra’s met hoog
suikergehalte en dus zeer goede
smakelijkheid
 Goede resistentie tegen ziekten en
roest
 Uitstekende persistentie, dus ook
het 2de jaar een hoog rendement

GEBRUIKSDOEL :
 Topproductie bij de eerste snede
 Ook geschikt voor
voordroogproductie
 Voldoet aan EAG code 659
(minimaal 50 kg/ha)

ZAAIDICHTHEID
50 kg/ha

30%
20%

20%
30%

VERPAKKING
15 kg

It. R. diplo

It. R. tetra

It. R. tetra

Hyb. R. tetra

STEEPLE
KENMERKEN :
 1 - 2 jarig mengsel
 Combinatie van de beste rassen
Italiaans, Engels en hybride raaigras

GEBRUIKSDOEL :
 Uitermate geschikt voor intensieve
maaiweide
 Ook geschikt voor
voordroogproductie
 Voldoet aan EAG code 659
(minimaal 50 kg/ha)

ZAAIDICHTHEID
50 kg/ha

10%
30%
20%

20%
20%

VERPAKKING
15 kg

It. R. diplo
It. R. tetra
Hyb. R. tetra

It. R. tetra
Eng. R. HT tetra

STEEPLE plus
KENMERKEN :
 2-3 jarig mengsel
 Combinatie van de beste rassen
Italiaans, Engels, hybride en rode
klaver

GEBRUIKSDOEL :
 Uitermate geschikt voor intensieve
maaiweide
 Ook geschikt voor
voordroogproductie
 Voldoet aan EAG code 700
(minimaal 35 kg/ha)
 Voldoet voor VLI subsidie (450/ha)
dit is niet combineerbaar met EAG
 Voldoet aan de verplichtingen SIE
Wallonië

ZAAIDICHTHEID
50 kg/ha

20%
15%
20%

20%
25%

VERPAKKING
15 kg

It. R. diplo
Eng. R. HT tetra
Rode klaver

It. R. tetra
Hyb. R. tetra

STEEPLE turbo
KENMERKEN :
 2-3 jarig mengsel
 Combinatie van de beste rassen
Engels en hybride raaigras

GEBRUIKSDOEL :
 Geschikt voor intensieve maaiweide
 Ook geschikt voor
voordroogproductie
 Voldoet aan EAG code 659
(minimaal 40 kg/ha)

ZAAIDICHTHEID
50 kg/ha

15%
60%

25%

VERPAKKING
15 kg

Eng. R. TT diplo
Hyb. R. tetra

Eng. R. TT tetra

