DE RANDVOORWAARDEN...
Wat zegt u?
Begin dit jaar werd bericht over wijzigingen in de randvoorwaarden van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid. Een ideaal moment dus om de randvoorwaarden eens toe te lichten. Weet u wat
die randvoorwaarden zijn en welke van toepassing zijn op uw bedrijf? Hierbij wat duiding (*).
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De randvoorwaarden zijn sinds 2005
voorwaarden voor het ontvangen van
bepaalde financiële steun en premies.
In de sierteelt hebben ze betrekking
op het leefmilieu, de gezondheid van
planten en het in een goede conditie
houden van de gronden. Ze kunnen
onderverdeeld worden in randvoorwaarden gebaseerd op wetgeving,
bijkomende eisen en het behoud van
blijvend grasland.
De ‘nieuwigheden’ vanaf 2014 betreffen het aanscherpen van de eisen
‘erosie’, de opname van een spuitvrije
zone langs waterlopen en de opname
van enkele bijkomende voorwaarden
bij specifieke premies.
Ongetwijfeld voldoet u echter al aan
het gros van de hier vermelde randvoorwaarden en brengen deze weinig
nieuws onder de zon.

s De gevoeligheid voor bodemerosie en het organische koolstofgehalte van percelen zijn
bijkomende eisen bij de randvoorwaarden van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
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Gebaseerd op Europese verordeningen en richtlijnen
Om aan deze randvoorwaarden te voldoen, volstaat het zich te houden aan
wat de wet voorschrijft. Hetgeen Europa oplegt, werd immers vertaald in
al langer geldende wetgeving. Naast
een korting op uw premie, riskeert u
door het niet naleven ervan, dus ook
boetes en sancties.
• Vogels worden algemeen beschermd. U mag ze dan ook niet
vangen, doden of verstoren. Veelal
hebben vogels een positieve invloed, bvb. door het wegvangen van
rupsen. Mochten bepaalde soorten
– vnl. kraaiachtigen – toch schade
berokkenen, kan hierop een uitzondering aangevraagd worden.
• De regels omtrent het wijzigen van
de vegetatie en landschapselementen moeten nageleefd worden.
Dit om de natuurlijke vegetatie en
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kleine landschapselementen zoveel
mogelijk in stand te houden. Het respecteren van de leefomgeving biedt
allerlei voordelen, zeker voor het
imago van de sector.
• De Mestbank staat in voor de praktische uitvoering van het mestdecreet. Onder meer het invullen van
de mestbankaangifte vloeit hieruit
voort. Niet onbelangrijk is het verbod
om meststoffen op of in de bodem te
brengen tot 5 meter vanaf de rand
van een talud van een waterloop.
• Enkele randvoorwaarden betreffende
de opslag van gewasbeschermingsmiddelen werden reeds besproken
in het artikel van VMS in editie 1,
2014 van dit vakblad.

Bijkomende eisen
Boven op wat vermeld staat in de wetgeving, zijn er nog enkele bijkomende
minimumeisen in de randvoorwaarden.
• De randvoorwaarde rond bodemerosie is één van deze die aangescherpt
worden. Zo zult u op uw verzamelaanvraag kunnen zien of een perceel
gekend staat als zeer hoog, hoog,
medium of laag erosiegevoelig. Op
erosiegevoelige percelen zult u dan
een minimale bodembedekking en
een minimaal landbeheer moeten
garanderen.
• Iedere 3 jaar moet u de zuurtegraad
en het organische koolstofgehalte
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s Monitoring van ziekten en plagen wordt
aangeraden in het kader van de randvoorwaarden

* Let wel, dit is slechts een bundeling
van de meest relevante randvoorwaarden; voor meer informatie, de concrete
invulling en een volledige (check)lijst,
kan u steeds terecht bij VMS. n
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Gekoppeld aan de bepaalde premies
zoals ‘milieuvriendelijke sierteelt’ en
‘mechanische onkruidbestrijding’ werden nog enkele bijkomende randvoorwaarden opgesteld. Naast specifieke
eisen rond uw fytokast, zijn dit:

• lege verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen worden gereinigd, apart opgeslagen en achteraf
ingeleverd bij Phytofar – Recover.
Ook in het verleden al gold de eis dat
alles drie keer gespoeld en lekdroog
was;
• gelijklopend met de IPM-regelgeving, wordt u verwacht de nodige
aandacht te besteden aan het monitoren van ziekten en plagen. Enkele
voorgestelde methodes zijn vangplaten, feromoonvallen, indicatorplanten, tellingen, klimatologische
waarnemingen, waarschuwingsberichten van PCS, individuele begeleiding, staalnames, ….
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van niet permanent bedekte percelen laten analyseren. Goede praktijken om het organische koolstofgehalte op te krikken, zijn organische
stalmest of compost toedienen of
werken met groenbedekkers. Te
zure gronden kunnen uiteraard
bekalkt worden.
• Een minimaal onderhoud van uw
gronden wordt verwacht. Zo moet
bloei, zaadvorming en uitzaaiing
van akkerdistels en verbossing van
graslanden tegengegaan worden.
Het best bestrijdt u de distels pleksgewijs en maait u uw ongebruikte
grasland regelmatig.
• Ook nieuw dit jaar is de verplichting
een spuitvrije zone aan te houden
van één meter vanaf de bovenste
rand van het talud van een waterloop. Zoals eerder vermeld, geldt
hier ook een bemestingsverbod binnen een strook van 5 meter.
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Oost-Vlaamse land- en tuinbouwers
en imkers planten bomen en struiken
Willy De Geest
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Land- en tuinbouwbedrijven, die deelnamen aan de groepsaankoop plantgoed van de Provincie Oost-Vlaanderen, en imkers van de Oost-Vlaamse
imkerverenigingen konden op 28
februari hun (bijenvriendelijk) plantgoed afhalen op het bedrijf Mouton in
Lochristi.
Bij de eerste editie van de groepsaankoop plantgoed kon iedere
Oost-Vlaamse land- en tuinbouwer
plantmateriaal bestellen. De Provincie stelde alles in het werk om de
deelnemende bedrijven de beste prijs
en kwaliteit aan te bieden. Inheemse
planten genoten de voorkeur. De
toelevering gebeurde door een MPSgecertificeerd bedrijf.
“Met 70 inschrijvingen is deze eerste
groepsaankoop plantgoed een succes”,
zegt gedeputeerde Alexander Vercamer, bevoegd voor land- en tuinbouw.
“In totaal werden niet minder dan 285
bomen, 12.250 stuks bosgoed, 120
klimplanten, 585 kleinfruitplanten en
540 fruitbomen aangekocht”.
Met de actie wil de Provincie de
integratie van agrarische bedrijven in
het landschap verbeteren. Landschap-

pelijke integratie richt zich niet enkel
op bedrijfsgebouwen en -constructies,
maar zorgt mee voor het herstel en
onderhoud van kleine landschapselementen in het omliggende landschap.
Een aantrekkelijk landbouwbedrijf
draagt bovendien bij tot een positief
imago van de land- en tuinbouwsector.

Onder de noemer 'Verbijsterende
bijen' organiseert de Provincie sinds
enkele jaren doelgroepgerichte, bijenvriendelijke acties. Hiervoor werden
door de imkers een duizendtal Tilia
cordata aangekocht. Elk lid van een
imkervereniging in Oost-Vlaanderen
ontving zo één boom. n
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