Groenbedekkers
bron

maatregel

submaatregel

detail submaatregel

inzaaidatum

MAP5

uitrijregeling vloeibare dierlijke
mest, minerale meststoffen en
andere meststoffen

uitzondering voor nateelten

60 kg N/ha vloeibaar mest

31/07

nateelt
groenten groep I, II en III

31/08

vanggewas

MAP5

verplicht inzaaien van vanggewassen voor focusbedrijven

elk perceel waar teelt
het toelaat

MAP5

maatregelenpakket nitraatresidue niveau II

verplicht inzaaien van vanggewassen op 20% van de
bedrijfsoppervlakte

MAP5

verhoogde bemestingsnormen

wintertarwe of triticale
met nateelt

+ 80 kg N uit dierlijk mest

maaibeurt gras of snijrogge
gevolgd door mais

+ 100 kg N uit dierlijk mest

VLM

beheerovereenkomst water

laag risicoteelt

AIS

vergroening EAG

groenbedekking

snel mogelijk na
oogst < 1 maand

termijn

gewassen

harmonisering met EAG

binnen 2 weken
na oogst

vanggewas, wintergewas of
ander volggewas
snijrogge geoogst na
15 maart. gras gemaaid
en afgevoerd na 1 april

snijrogge, gras

15/10

15/11

laag risicoteelt

Polders en Duinen

1/09

15/10

Leemstreek

1/10

1/12

andere

1/10

1/02

mengsel groenbedekkers of vanggewassen of gras in onderzaai, mag
geoogst of afgevoerd worden na de
uiterste datum vd minimale
aanhoudingsperiode. *

voedererwten, tuin- en veldbonen

na de oogst van
hoofdgewas

AIS

vergroening EAG

stikstofbindend gewas

vrij te kiezen

AIS

EROSIE

max. 2 maand onbedekt
voor de inzaai

vrij te kiezen

max. 2 maand onbedekt
voor de inzaai

vrij te kiezen

* Onder strikte voorwaarden kan de groenbedekker of vanggewas geoogst worden tijdens de aanhoudingsperiode:
• de groenbedekker kan voldoende vroeg ingezaaid worden (na vroege oogst hoofd teelt)
• na het oogsten van de groenbedekker moet er voldoende gewas aanwezig blijven
• om zaadvorming te voorkomen mag het gewas geklepeld / gemaaid worden
Wanneer een groenbedekker geoogst wordt na de aanhoudingsperiode, is bemesting toegest aan na de aanhoudingsperiode en voor zover dit gebeurt na de
aanhoudingsperiode en in overeenstemming met de voorschrif ten van de mestwetgeving.
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