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SUBSIDIE VOOR MECHANISCHE
E
ONKRUIDBESTRIJDING
WAT VERANDERT ER VANAF 1 JANUARI 2015?
015

te aanvraag indienen
ndienen via het e-l
e-lo
e-loket op
www.landbouwvlaanderen.be.
ouwvlaanderen.be.
wvlaanderen.be.
Dit geldtt zowel
el voor:
• inschrijving
chrijving
ving voor een nieuwe vijfjarige
e verbintenis met startdatum
startda
1 januari
anuari 2015 als u geen
gee lopende of
aʗopende verbintenissen
hebt
verbinten
• hernieuwing van een vijfjarige
agromilieuverbintenis
die eind 2014
agromil
agromilieuverb
aʗoopt.
$ls
aʗo
Als u een aʗopende verbintenis
hebt, moet u een aanvraag
binte
h
indienen
om al dan niet een nieuwe
indien
die
vijfjarige
verbintenis te starten vanaf
vijfjj
2015;
2
• aanpassing naar PDPO III of stopzetting van een lopende PDPO
II-agromilieuverbintenis. Als u een
lopende verbintenis hebt moet u kiezen of u uw verbintenis wenst verder
te zetten onder de nieuwe PDPO
III-voorwaarden of u uw verbintenis
wenst stop te zetten zonder terugvordering.
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Het nieuwe Gemeenschappelijke
Landbouwbeleid (GLB) treedt vanaf
1 januari 2015 in werking en zal tot
eind 2019 lopen. Er verandert (opnieuw) heel wat, ook op het vlak van
de mogelijke ‘agromilieumaatregel’
die ook door siertelers/boomtelers
onderschreven kunnen worden. Voor
de komende vijf jaar is het aantal
verschillende agromilieumaatregelen
regelen
waarop land- en tuinbouwers
rs kunnen
nen
intekenen gereduceerd tot
ot een zeve
zevental. Uitgebreide en actuele
uele informatie
nformatie
hierover vindt u terug
ug op volgende
olgende
weblink: http://www.ruraalnetwerk.
ww.ruraalnetwerk.
be/node/1740. Vandaag gaan we
dieper in op wat er wijzigt bin
binnen de
agromilieumaatregel
regel ‘Mechanische
‘Mechanisch
‘Mecha
onkruidbestrijding’ die ook de kok
mende vijf jaar zal kunnen
nnen aangegaan
aa
worden.

Hoe loopt de aanvraagprocedure ?
Vroeger gebeurde het intekenen op
een agromilieumaatregel door het
opgeven van de passende code bij het
invullen van de verzamelaanvraag, op
perceelniveau. Vanaf nu gebeurt het
intekenen op een agromilieumaatregel
in twee stappen:
Stap 1
Voorafgaand aan de start van uw verbintenis kan u vanaf 1 oktober tot uiterlijk 30 november 2014 een verplich-

Uiterlijk op 31 december 2014 ontvangt u de goedkeuring of weigering
van uw aanvraag. De bevoegde entiteit
beoordeelt de steunaanvragen op
basis van het budget dat in dat jaar
beschikbaar is voor de maatregel.

Stap 2: betalingsaanvraag in de verzamelaanvraag 2015
Na goedkeuring van uw inschrijving
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vraagt u subsidie aan door jaarlijks
gedurende vijf jaar in de verzamelaanvraag de bijkomende bestemming
voor deze maatregel op te geven bij
de percelen waarop u mechanische
onkruidbestrijding zal toepassen.
Hoeveel subsidie kan je ontvangen?
De subsidie voor het toepassen van
mechanische onkruidbestrijding bedraagt jaarlijks 260 euro/ha vanaf
1 januari 2015.

Aan welke subsidievoorwaarden
moet je voldoen?
• je past gedurende vijf opeenvolgende jaren mechanische onkruidbestrijding toe op minstens uw
verbintenisoppervlakte;
• je gebruikt geen herbiciden en
bodemontsmettingsmiddelen tijdens
de hele hoofdteelt en de voorbereidingswerkzaamheden op de percelen waarvoor je subsidie aanvraagt.
Voor eenjarige teelten gelden die
voorwaarden eveneens voor de voorof nateelten, behalve als de nateelt
de hoofdteelt van het volgende jaar
is;
• je moet het gebruik van mechanische onkruidbestrijding kunnen
aantonen bij controle.
• alle openluchtteelten met uitzondering van grasland, grasklaver, vlin-
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Welke percelen komen in aanmerking?
• de volledig ingezaaide of beteelde
oppervlakte komt in aanmerking
voor de subsidie, alsook de onverharde oppervlakte die noodzakelijk
is voor de teeltwerkzaamheden.
Enkel percelen waarop aanplantingen kunnen gebeuren, komen
in aanmerking. Sierteelt in potten
op containervelden valt hier NIET
onder;

Op hoeveel oppervlakte moet je
mechanische onkruidbestrijding
toepassen?
In jouw inschrijving voor een vijfjarige
verbintenis voor toepassing van mechanische onkruidbestrijding kies je
zelf een ‘verbintenisoppervlakte’.
• deze verbintenisoppervlakte is minstens 0,5 ha/bedrijf;
• jouw verbintenisoppervlakte is de
minimale oppervlakte waarop je vijf
jaar lang mechanische onkruidbestrijding moet toepassen;
• de percelen waarop je mechanische
nische
che
onkruidbestrijding toepast, mogen
mog
jaarlijks wisselen;
• de maximale oppervlakte
te waarvoor
aarvoor
je jaarlijks kan uitbetaald
worden
beta
rden is
200 % van je verbintenisoppervlakbinteniso
ntenis
rvlakvlak
te.

een oppervlakte van 2 ha op je bedrijf.
Deze verbintenis heeft een loopduur
van 5 jaar en eindigt dus pas in 2017.
Wat staat je nu te doen ?
1. je dient te beslissen of je deze
verbintenis al of niet onder de nieuwe
GLB-voorwaarden wenst te laten verder lopen? Twee mogelijkheden:
a. je kiest voor een stopzetting van
deze verbintenis. Je dient dit dan
ook via de hoger beschreven werkwijze in ‘Stap 1.’ te registreren via
het e-loket UITERLIJK 30 NOVEMBER 2014. Je behoudt de ontvangen
or 2013 en 2014;
subsidies voor
e verder zetten van
b. je kiestt voor een
erbintenis.
bintenis. Ook deze beslisdeze verbintenis.
g dien je te registreren
registrer
registr
sing
via e-loket
ITERLIJK 30 NOVEMBER
NOVEM
UITERLIJK
2014;
k je minimaal
2.. na goedkeuring, kan
vver
de opgegeven verbintenisoppervlakte
(= 2 ha) tot max
maximaal 200 % verbintenisoppervlak
isoppervlak (= 4 ha) activeren voor
nisoppervlakte
agrom
ag
de agromilieumaatregel
‘mechanische
onkru
onkruid
onkruidbestrijding’
in je ‘verzamelaanvraag
2015’ à rato van € 260 per
aanv
opgegeven
ha. Q
o

BS

De subsidie voor het
toepassen van mechanische
onkruidbestrijding bedraagt
jaarlijks 260 euro/ha vanaf
1 januari 2015.

• de percelen waarop je mechanische
onkruidbestrijding toepast, moet in
eigen gebruik zijn van 21 april tot 31
december;
• de betalingsrechten kunnen enkel
geactiveerd worden door de landbouwer die deze subsidie aanvraagt;
• de bemestingsrechten kunnen aangevraagd worden door een andere
landbouwer.

AV

derbloemige mengsels en bebossing
komen in aanmerking;
• per teeltgroep houd je een teeltʖche bij waarin je de verschillende
toegepaste onkruidbestrijdingstechnieken beschrijft. Deze ʖche moet je
bij controle kunnen voorleggen (zie
formulier ‘Teeltʖche mechanische
onkruidbestrijding’ op www.vlaanderen.be/landbouw/verzamelaanvraag,
klik door naar ‘verzamelaanvraag’.
Je kan deze ʖche ook opvragen bij
uw buitendienst);
• je respecteert de 1 meter spuitvrije
zone langs waterlopen.

Een voorbeeld
eeld
d ...
Je sloot in 2013
13 een nieuwe verbinverb
tenis
agromilieumaatregel
s af voor de agromil
agromilieuma
‘mechanische
onkruidbestrijding’
voor
mechanische
chanische onkruidbestr
onkruid

Meer informatie ?
Voor bijkomende informatie kan je
met Pascal Braekman contact opnemen via (09)276.28.43 of per mail
pascal.braekman@lv.vlaanderen.be

SLOTEVENT NATUURLIJKE
NAT
ATUUR
UURLIJK GEWASBESCHERMING
Het slotevent natuurlijke
jke gewasbeschermi
gewasbescher
gewasbescherming (*), georganiseerd door Hogeschool Gent, kende een
grote opkomst van boomtelers,
voorlichters, onderzoekers en studenten. Naast de afsluitende
mtelers, voorlich
presentatie van de resultaten
waren er ook twee lezingen van Europese deskundigen.
sultaten wa
/XFLHQ9HUVFKRUHQ
RUHQ
UHQ

Felix Wäckers, ondermeer
in Engeland en Oosndermeer professor
profes
p
tenrijk, zegt veel belang
hechten aan de selectie van de
lang te hec
plantensoorten voor de
bloemrijke akkerrand. Bij de teelt
e bloe
van akkerbouwgewassen heeft hij een duidelijk hogere
productie aangetoond. De eerste stap bij biologische pestcontrole is het inzetten van selectieve gewasbeschermingsmiddelen die de nuttigen sparen. Daarnaast zetten enkele
boomtelers ook effectief lieveheersbeestjes en roofmijten
uit. De beperkende factor voor het overleven van die nuttige
insecten is dikwijls de afwezigheid van voldoende pollen
en nectar. Het kunstmatig verspreiden van pollen over de
planten als voedsel van de nuttige insecten kan hierbij
helpen.
Heinrich Lösing is boomteeltvoorlichter in Duitsland en
specialiseert zich in ziekten, plagen en onkruidbestrijding.
Hij sprak over de vele mogelijkheden van een moderne
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