
 

 

    FOCUSBEDRIJF: ALGEMENE UITRIJREGELING = 01/03 – 15/08 

 

1) Stalmest champost en traagwerkende meststoffen 
 

16/01 - 15/02: Je mag enkel bemesten op niet-derogatiepercelen 

     bij vergroening: vanaf 02/02 

16/02 - 31/08:  Je mag bemesten 

01/09 - 15/11: Je mag enkel bemesten op niet-derogatiepercelen 

     maximum 50 kg werkzame N per ha 

16/11 - 15/01: Je mag niet bemesten 

 

 

2) Mengmest 
 

16/02 - 30/02: 

 Gras: Je mag bemesten 

 Akker: Je mag bemesten indien perceel beteeld is 

01/03 - 15/08: 

 Gras: Je mag bemesten 

Akker: Je mag bemesten voor oogst en je mag bemesten na oogst indien 

   nateelt ingezaaid voor 31/07  

16/08 - 31/08: 

Gras: Je mag niet bemesten 

Akker, geen klei: Je mag niet bemesten 

Akker, zware klei: Je mag bemesten voor oogst en je mag bemesten na oogst indien 

   nateelt ingezaaid voor 31/07   

01/09 - 15/10:  

 Gras: Je mag niet bemesten 

 Akker, geen klei: Je mag niet bemesten 

 Akker, zware klei: Je mag enkel bemesten op niet-derogatiepercelen en je mag  

   bemesten na oogst indien nateelt ingezaaid voor 31/07 

    maximum 100 kg werkzame N per ha 

16/10 - 15/02: Je mag niet bemesten 

 

  



3) Kunstmest, spuistroom en effluenten 
 

16/01 - 15/02: Je mag enkel bemesten met meststoffen met lage N-inhoud (< 0,6 kg N/ton) 

   of op specifieke teelten en enkel op niet-derogatiepercelen 

 bij vergroening: vanaf 02/02 

16/02 - 30/02: 

 Gras: Je mag bemesten 

 Akker: Je mag bemesten indien perceel beteeld is of als specifieke teelt ingezaaid 

    wordt 

01/03 - 15/08: 

 Gras: Je mag bemesten 

 Akker: Je mag bemesten voor oogst en je mag bemesten na oogst indien nateelt 

    ingezaaid voor 31/07 of specifieke teelt/vanggewas ingezaaid voor 15/08 en  

    je mag bemesten met meststoffen met lage N-inhoud 

16/08 - 31/08:  

 Gras: Je mag bemesten 

 Akker: Je mag bemesten met meststoffen met lage N-inhoud of op specifieke teelten 

01/09 - 15/11: Je mag enkel bemesten met meststoffen met lage N-inhoud of op specifieke 

 teelten en enkel op niet-derogatiepercelen 

16/11 - 15/01: Je mag enkel bemesten met meststoffen met lage N-inhoud op  

niet-derogatiepercelen tot en met 31/12 

   


