Checklist EAG Groenbedekker
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
AANPASSINGEN checklist (zie groene tekst):
(1)

28.03.2017 : vervangen van zin “Ik bemest mijn perceel met groenbedekker pas als mijn groenbedekker geoogst is na de minimale
aanhoudingsperiode en in overeenstemming met de voorschriften van de mestwetgeving.”

Waarvoor dient dit formulier?
Onderstaande checklist is niet verplicht in te vullen en bij te houden, maar bedoeld om u te helpen bij de goede aangifte en uitvoering
van uw vergroeningsvereiste ecologisch aandachtsgebied met keuze groenbedekker en vanggewas. U hoeft dit document ook NIET
terug te sturen.
U vindt altijd de laatste versie van de checklist op onze website http://www.lv.vlaanderen.be/nl.
Let op: Dit is géén volledige controle. De administratieve en plaatscontroles die het Departement Landbouw en Visserij uitvoert, zijn
veel uitgebreider. Dit document is ook géén volledige oplijsting van de voorwaarden waaraan u moet voldoen voor EAG groenbedekker.
Meer info over de EAG groenbedekker en vanggewas vindt u in de fiche
(http://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/fiche_vergroening_-_groenbedekking_-_versie_02022017.pdf).
Met vragen kan u terecht bij uw buitendienst.
Kijk na of het perceel dat u dit jaar wenst aan te geven voor EAG groenbedekker voldoet aan onderstaande voorwaarden:

AANGIFTE
Ik heb het perceel minstens van 21/4 tot en met 31/12 in eigen gebruik.
Ik geef mijn perceel aan met een nateeltcode 657, 658, 659 of 700
Code 657: gras in onderzaai
Code 658: mengsel met één of meer vlinderbloemige groenbedekkers
Code 659: mengsel van niet-vlinderbloemige groenbedekkers
Code 700: grasklaver

Ik activeer vervolgens mijn perceel met groenbedekker op de pagina EAG op het e-loket !
Het is niet voldoende enkel de nateeltcode op te geven.

Wanneer ik nog percelen met groenbedekker wissel, zorg ik er ook voor dat ik op het perceel dat ik niet inzaai,
de nateeltcode schrap én dat ik het nieuwe perceel met de juiste nateeltcode activeer op de pagina EAG.
Het perceel met de groenbedekker heeft geen gras als hoofdteelt;
Een uitzondering is voorzien voor graszaadteelt, deze percelen geef ik in de verzamelaanvraag aan met de bijkomende
bestemming ‘ZAA’.

BELANGRIJKE DATA
Uiterste indieningsdatum verzamelaanvraag : 21/4
Uiterste datum voor verhoging van totale EAG oppervlakte: 31/5
Uiterste inzaaidata en minimale aanhoudingsperiode, afhankelijk van de landbouwstreek:
Polders en Duinen:
Leemstreek:
Zandleemstreek en andere:

inzaaien vóór 1 september en minstens aanhouden tot en met 14 oktober;
inzaaien vóór 1 oktober en minstens aanhouden tot en met 30 november;
inzaaien vóór 1 oktober en minstens aanhouden tot en met 31 januari.

Uiterste data voor wisselen van percelen en schrappen nateeltcode van niet ingezaaide percelen:
Polders en Duinen:
Leemstreek:
Zandleemstreek en andere:

16 september
16 oktober
16 oktober

OP HET VELD
Ik heb mijn groenbedekker tijdig ingezaaid.
Polders en Duinen:
Leemstreek:
Zandleemstreek en andere:

inzaaien vóór 1 september en minstens aanhouden tot en met 14 oktober;
inzaaien vóór 1 oktober en minstens aanhouden tot en met 30 november;
inzaaien vóór 1 oktober en minstens aanhouden tot en met 31 januari.

Mijn groenbedekker bestaat uit een mengsel van 2 groenbedekkers na de hoofdteelt óf gras in onderzaai;
Het mengsel bestaat uit minstens twee gewassen uit de lijst in de fiche:
http://lv.vlaanderen.be/sites/default/files/attachments/fiche_vergroening_-_groenbedekking_-_versie_02022017.pdf.
Gras in onderzaai wordt niet vernield bij de oogstwerkzaamheden, m.a.w. er blijft een voldoende dichte grasmat
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aanwezig tijdens de aanhoudingsperiode.
Bij graszaadteelt met bijkomende bestemming ‘ZAA’ waarbij de grassoort is opgenomen in de lijst in de fiche, volstaat
het om minstens één andere gewassoort uit de lijst aan 50% van de aangegeven minimale zaaidichtheid in te zaaien
om tot een toegelaten mengsel te komen.

De minimale zaaidichtheid van mijn groenbedekkers is minstens 50% van de aangegeven minimale zaaidichtheid
zoals opgenomen in de lijst van de fiche en dit voor minstens 2 gewassen uit het mengsel.
Ik gebruik gecertificeerd zaaizaad
Als er geen gecertificeerd zaaizaad bestaat gebruik ik handelszaaizaad.

Ik bewaar mijn facturen en keuringsetiketten
Ik gebruik géén gewasbeschermingsmiddelen;

Wanneer een gras als hoofdcomponent deel uitmaakt van het mengsel, is het gebruik van een herbicide toegestaan
vóór het inwerken van de groenbedekker voor zover dit gebeurt na de minimale aanhoudingsperiode.

Ik oogst, maai of begraas mijn groenbedekker niet voor de uiterste datum van de minimale aanhoudperiode;

Uitzonderlijk kan dit enkel onder strikte voorwaarden:
De groenbedekker kan voldoende vroeg ingezaaid worden, namelijk na een vroege oogst van de hoofdteelt.
Op die manier heeft de groenbedekker bij gunstige klimatologische en agronomische omstandigheden de
mogelijkheid om zich voldoende te ontwikkelen;
Na het oogsten van de groenbedekker blijft er nog voldoende gewas aanwezig zodat de groenbedekker in staat
blijft zijn functies te vervullen, namelijk het zorgen voor:
De opname van nutriënten uit het bodemprofiel;
Het bedekken van de bodem.
Groenbedekkers die niet aan deze voorwaarden voldoen, klepel of maai ik enkel tijdens de aanhoudingsperiode om
zaadvorming te voorkomen, voor zover de gehele plant niet vernietigd wordt.

Ik gebruik mijn groenbedekker niet als hoofdteelt voor de volgende campagne.

Dit betekent dat ik mijn groenbedekker eerst vernietig, als ik als hoofdteelt in de volgende campagne eenzelfde teelt wil
aangeven.

Ik bemest pas na de minimale aanhoudingsperiode. Dit kan dan wel voor het oogsten van de groenbedekker en
in overeenstemming met de voorschriften van de mestwetgeving. (1)
Wanneer ik een focus- of derogatiebedrijf heb en verplicht ben volgens de mestwetgeving om vanggewassen in
te zaaien, laat ik deze enkel meetellen voor ecologisch aandachtsgebied wanneer aan alle voorwaarden voor
groenbedekker is voldaan.
Ik voldoe niet aan de voorwaarden, wat nu?
Indien u op een of meerdere percelen niet voldoet aan de voorwaarden en u zich niet meer (tijdig) kan in orde stellen, moet u uw
activatie van EAG groenbedekker verwijderen van deze percelen in uw verzamelaanvraag. Als u dat niet doet, zal u na administratieve
en/of plaatscontrole gesanctioneerd worden met mogelijk een korting op uw vergroeningspremie.
U kan contact opnemen met uw buitendienst van het Departement Landbouw op onderstaande nummers:
Antwerpen: 03 224 92 00
Vlaams-Brabant: 016 66 61 40
West-Vlaanderen: 050 24 76 20
Limburg: 011 74 26 50
Oost-Vlaanderen: 09 276 29 00
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