Mechanisatie

Demo van beschikbare machines tijdens Werktuigendagen
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De 1 meterstrook beheren
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De Vlaamse regelgeving legt op dat telers langs percelen die grenzen aan waterlopen een teeltvrije strook van
minimaal 1 meter aanhouden. Deze maatregel moet voorkomen dat meststoffen of gewasbeschermings
middelen in de waterloop terechtkomen en het leven daar zouden aantasten. De Mestbank doet momenteel
intensieve controles op het naleven van deze regel. Wie buiten de lijntjes gekleurd (of geploegd) heeft, gaat
onverbiddelijk op het boekje en dat kan geld kosten.

breder. Wanneer ze bijvoorbeeld de
breedte heeft van een zaai- of maaimachine, wordt het beheer gemakkelijker.

Onderhoud van
de teeltvrije zone
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De teeltvrije zone mag braak blijven
liggen, al vergroot dat natuurlijk het
risico op veronkruiding. Wat je doorzaait op de teeltvrije zone is een individuele keuze, maar om het onderhoud
tot een minimum te beperken is het
aangewezen om er te opteren voor een
traag groeiende grassoort of een graskruidenmengsel. De strook moet minstens 1 meter breed zijn, maar mag ook
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Aanleg van de teeltvrije zone
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De teeltvrije zone van 1 meter onderhouden verloopt het best als er een
grasmat aanwezig is, want uit proef
opstellingen weten we dat een gepast
maaibeheer kan tegengaan dat

akkeronkruiden woekeren in de grasmat. Kies dus voor het doorzaaien van
een grassoort, want grondbewerkingen
zijn verboden in deze teeltvrije zone.
Het is veruit het eenvoudigst om de
teeltvrije zone te maaien voordat er
een teelt op het veld staat. Voor sommige teelten is het mogelijk om de
teeltvrije zone ook na het planten of
zaaien nog te maaien, al dan niet met
afvoer. Wie wil maaien als de teelt al
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Side-shift klepelmaaier

Randenmaaier

BreviGlieri SMaster 160, aangeboden door de vzw SVAL
• Voert het maaisel af naar het perceel
• Kan ook het talud maaien

Van Daele, aangeboden door Werkers en Agrobeheercentrum Eco²
• Kan het maaisel in het perceel blazen
• 5 m maaibereik
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Welke afstandsregels gelden er?

op het veld staat, moet rekening
houden met de zaai- of plantafstanden. In de meeste gevallen is
het mogelijk om de maaiwerkzaamheden uit te voeren als je de
tractor op smalspoor zet.
Voor de maaiwerkzaamheden kan
je een klepelmaaier of een schijvenmaaier (eventueel met afvoer)
gebruiken. Met een smalspoortractor met klepelmaaier op arm kan je
ook maaien als de teelt op het veld
staat.

Als een perceel grenst aan een waterloop, moet je rekening houden
met enkele afstandsregels.
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Als je mest wilt opslaan op het veld, geldt een afstand van minstens
10 meter van een waterloop of de openbare weg. Bij hellende percelen
moet je bovendien voorkomen dat mest ernaar afvloeit.
Ook als je gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, geldt er een minimale bufferzone. Die is afhankelijk van het product, de spuitmachine
en de driftreducerende technieken die je toepast.
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www.inagro.be/bufferstrook;
www.vlm.be/nl/themas/mestbank;
www.boerenbond.be

10m
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Vaak ben je goedkoper af wanneer
je de randen laat maaien door een
loonwerker dan wanneer je het zelf
doet en hiervoor moet investeren
in een randenmaaier. Misschien is
aansluiten bij een machinering een
optie? n

bo

Randenmaaiers op de
Werktuigendagen

De 5 meterstrook is een bemestingsvrije zone. Het is er niet toegelaten om meststoffen van gelijk welke aard te gebruiken. Je mag dus tot
5 meter landinwaarts vanaf de taludinsteek geen dierlijke mest, kunstmest of andere meststoffen op of in de bodem brengen. Rechtstreekse
bemesting door grazende dieren mag in die strook wel.
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5m

In de teeltvrije zone van 1 meter zijn de volgende acties niet toegelaten.
• De bodem bewerken. De eerste meter langs de waterloop houdt
de oever vast en voorkomt dat grond in het water terechtkomt bij
erosie. Hij beschermt dus de waterloop. Daarom mag je tot 1 meter
landinwaarts vanaf de schouder geen grondbewerking uitvoeren.
• Gewasbeschermingsmiddelen toepassen.
• Mest toedienen.
• Een gewas telen.
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Bermmulcher

Klepelmaaiers met quad

Fliegl
• Telescoopbereik tot 5 m
• Aan twee kanten bruikbaar

• Kan de rand ook maaien als het gewas hoog staat
• Aan te brengen vóór of achter de quad, afhankelijk
van het type
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