Voeders Seurynck

MEMOKALENDER 2020
Onder voorbehoud, tijdens het jaar kunnen er zich nog wijzigingen voordoen.
ONDERWERP

DATUM

WATER
Voor 15 maart ONLINE
31 december

Indienen wateraangifte
Opnemen stand debietmeter
MEST
Indienen Mestbankaangifte
Opnemen mestopslag / spuiwatertellers
Register dieren invullen
Register voeder invullen
Aanvraag derogatie / verhoogde bemesting
Keuze systeem mestsamenstelling (analyse of forfait)
Aanvraag vrijstelling

T.e.m. 15 maart ONLINE
31 december
De 4e dag van iedere maand
Na iedere levering van voeder
Voor 15 februari
Voor 15 februari
Voor 31 mei

Vanggewassen
Inzaaien na de oogst
Inzaaien na aardappelen/maïs
Indienen vanggewasovereenkomst

Voor 15 sept
Voor 15 okt
Voor 15 febr

Kunstmestregister bijhouden

Vanaf 1 juli: digitaal

Opmerkingen

• Gebiedstype 2 en 3 : bemesting slechts toegestaan als gebruiker 1 januari
ook de hoofdteelt verbouwt

• Burenregeling: beperkt tot 3 maanden

en met AGR-GPS als afnemer percelen heeft in GT2 of GT3 (moet niet zolang
er geen wetgevend kader is)

• Vanaf 1 augustus elk vervoer naar akkers van vloeibare dierlijke mest met erkend
mestvoerder met AGR-GPS

• Stalmest op kopakker

Afgedekt: op perceel waar uitgereden wordt en max. hoev. dat op het perceel terecht kan
Niet afgedekt: verboden tussen 1 nov en 15 jan en max. 2 mnd tot spreiden

Effluent

• Uitrijden effluent Seurynck moet niet Emissie-Arm maar mag NIET op derogatiepercelen
Uitrijden effluent Devar moet niet Emissie-Arm maar mag WEL op derogatiepercelen
• Vervoer van dierlijke mest naar percelen met derogatie door Erkend Vervoerder of via
burenregeling moet op analysewaarden gebeuren en analyse moet vooraf gekend zijn.
• Voorwaarden gebruik effluent in het najaar :
Na oogst hoofdteelt geen bemesting toegestaan, ook niet met effluent, tenzij:
Uiterlijk 31/07 nateelt ingezaaid
Uiterlijk 31/08 specifieke teelt ingezaaid
Niet-nitraatgevoelige hoofdteelt en ten laatste 15/09 een vanggewas ingezaaid
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Voeders Seurynck
Betalingsrechten vormen de basis voor de basisbetaling.
Overdracht van betalingsrechten met activatie in 2020

Ten laatste 30 april

Verzamelaanvraag
Indienen verzamelaanvraag en
aanvraag tot toekenning van betalingsrechten

Voor 30 april

Percelen waarop betalingsrechten worden
geactiveerd moeten in eigen gebruik zijn

In gebruik op 30 april

Inzaaien van percelen/activeren EAG/wijzigingen VA
Aanpassen percelen voor derogatie

Voor 31 mei
Voor 31 mei

Braaklegging (als EAG)

Van 15 januari tot 31 augustus

Groenbedekking
Aangifte (zit in verzamelaanvraag)
Inzaaien groenbedekker : leemstreek :
zandleemstreek :
Groenbedekker vernietigen (erosiepremie)
Eventuele wisseling EAG

Voor 30 april
Voor 1 oktober
Voor 1 november
Niet voor 15 februari
Voor 16 oktober

Premierechten voor zoogkoeien
Overdracht van premierechten
Aanvraag van premierechten uit de reserve
Deelnameverklaring voor het behoud van de
premierechten

info@seurynck.be

056/509.881

1 oktober - 30 november
1 oktober - 30 november
1 oktober - 16 december

www.seurynck.be

