Voeders Seurynck

MEMOKALENDER 2016
Onder voorbehoud, tijdens het jaar kunnen er zich nog wijzigingen voordoen.
ONDERWERP

DATUM

WATER
Jaarlijkse melding afvalwaterheffing / grondwater
Registreren stand debietmeter

Voor 15 maart ONLINE
31 december

MEST
Indienen Mestbankaangifte
Register dieren invullen
Register voeder invullen
Indienen aanvraag derogatie

Voor 16 maart ONLINE
De 4e dag van iedere maand
Na iedere levering van voeder
Voor 15 februari

Opslagverbod stalmest op kopakker

15 november - 15 januari

Uitrijden effluent Seurynck moet niet Emissie-Arm maar mag NIET op derogatiepercelen

Vervoer van dierlijke mest naar derogatie bedrijven door Erkend Vervoeder of via
burenregeling moet op analysewaarden gebeuren en analyse moet vooraf gekend zijn.
UITRIJREGELING
Algemene uitrijregeling wordt ingekort voor focusbedrijven

1 maart

15 augustus

16 februari
• Grasland
• Beteeld land
• Inzaai specifieke teelt

• 31 augustus: Grasland

enkel Type 3 meststoffen

enkel Type 2 meststoffen

enkel Type 3 meststoffen

• 16 oktober:
akkers zware kleigronden

Toedienen van meststoffen na de oogst is VERBODEN, tenzij:
- nateelt ingezaaid voor 31 juli
- specifieke teelt ingezaaid voor 15 augustus (enkel Type 3 meststoffen)
Type 3 meststoffen = kunstmest, spuistroom, effluenten (100% werkzaam)
Type 2 meststoffen = dierlijke mest & andere meststoffen die geen type 1 of 2 zijn
Type 1 meststoffen = stalmest, champost, traagwerkende meststoffen

'uitzonderingen' mogen ook voor focusbedrijven:
• Type 1 meststoffen blijft mogelijk van 16/01 tot 15/11
• Effluent:
• ALGEMEEN VERBOD van 16/11 tem 15/01
• Focusbedrijven cat. 2 & 3:
Niet-beteelde akkers: uitrijverbod van 16/08 tem 28/02
Gras + beteelde akkers: uitrijverbod van 01/09 tem 15/02
• Niet-focusbedrijven en Focusbedrijven cat.1:
Effluent mag van 01/09 tem 15/10: inzaai vanggewas < 7 dagen
Effluent mag van 16/10 tem 15/11 indien gewas aanwezig
Effluent mag van 16/01 tem 28/02 indien gewas aanwezig
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PREMIEPAPIEREN
In het nieuwe landbouwbeleid vormen betalingsrechten de basis voor de basisbetaling.
Overdracht van betalingsrechten met activatie in 2016

Ten laatste tem 21 april

Verzamelaanvraag
Indienen verzamelaanvraag en
aanvraag tot toekenning van betalingsrechten

Voor 21 april

Percelen waarop betalingsrechten worden
geactiveerd moeten in eigen gebruik zijn

In gebruik op 21 april

Inzaaien van percelen
Braaklegging

Voor 31 mei
Van 15 januari tot 31 augustus

Groenbedekking
Aangifte (zit in verzamelaanvraag)
Inzaaien groenbedekker
Groenbedekker vernietigen (erosiepremie)
Eventuele wijzigingen inzaaien

Voor 21 april
Voor 1 oktober
Niet voor 15 februari
Voor 1 november

Gras/klaver, luzerne en rode klaver
Aangifte (zit in éénmalige perceelsregistratie)
Inzaaien van de teelt
Teelt behouden tot (uitz. polders en duinen)
Teelt in polders en duinen behouden tot

Voor 21 april
Voor 1 mei
Minimum tot 15 februari 2016
Minimum tot 15 november 2016

Rundveepremie
Indienen aanvraag voor individuele referentie
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056/509.881

1 november - 15 december
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