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UITRIJDEN NIET MOGELIJK
1, 2, 3, 4, 5: ZIE BINNENZIJDE

AANWENDINGSWIJZE
MESTSOORT

TEELT

VLOEIBAAR
dierlijke mest &
andere meststoffen
effluenten

(van bewerking of verwerking)

ANDERE LANDBOUWGROND
BETEELD
NIET-BETEELD
• injectie
• zode-injectie
• injectie
• inwerken binnen 2 uur
• sleepslangen
• sleepslangen
• op zaterdag onmiddellijk
• sleufkouter
inwerken
inwerkverplichting (cfr. dierlijke mest) tenzij laag gehalte aan ammoniakale N
en attest verkregen
GRASLAND

spuistroom
VAST
stalmest & champost

geen inwerkverplichting
niet mogelijk

geen inwerkverplichting

(uitz. houtige teelten of bij
opbrengen in het voorjaar
op wintergranen: geen
inwerkverplichting)

• inwerken binnen 24 uur indien
arm aan ammoniakale N
• anders: inwerken binnen 2 uur

dierlijke mest, behalve
stalmest & champost

niet mogelijk

• inwerken binnen 2 uur
• op zaterdag onmiddellijk
inwerken

andere meststoffen

niet mogelijk

• inwerken binnen 24 uur indien
arm aan ammoniakale N
• anders: inwerken binnen 2 u

groen- en GFT-compost

geen inwerkverplichting

Bij bemesting mogen de meststoffen niet afspoelen.
Op steile hellingen ( 8 %) gelden specifieke bepalingen m.b.t. de aanwendingswijze.
Neem in dat geval contact op met de Mestbank.

uitleg bij voetnoten
1. kunstmest op derogatiepercelen: mag geen P 2O5 bevatten.
2. op derogatiepercelen moet 2/3 de van de dierlijke mest toegediend worden voor 31 mei.
3. voor de bemestingsmogelijkheden van tuinbouwgewassen en fruit tijdens de winterperiode zie www.vlm.be > land- & tuinbouwers > Mestbank > tuinbouw
4. stalmest: een mengsel van stro en uitwerpselen van runderen, paarden, schapen of
varkens, met een drogestofgehalte van minimum 20 %, waarbij het mengsel als vaste
mest is ontstaan door het huisvesten van deze dieren in ingestrooide stallen of door het
bewerken van dierlijke mest met stro. Mengsels met uitwerpselen van pluimvee worden
niet beschouwd als stalmest.
5. attesten: andere meststoffen en bewerkte dierlijke mest met lage N-inhoud en/of trage
N-vrijstelling met een specifiek attest van de Mestbank. Dat attest geldt alleen als aan
de voorwaarden op het attest voldaan is. De afnemer moet op het ogenblik van toediening een kopie van het attest hebben en de voorwaarden ervan naleven.
bijkomend uitrijverbod
• op zon- en feestdagen (behalve kunstmest)
• in de Noordzeekustzone op alle zaterdagen, zondagen en feestdagen (behalve kunstmest)
• vóór zonsopgang en na zonsondergang
• op drassig, overstroomd, bevroren of besneeuwd land
• binnen 5 m van waterlopen (10 m in VEN-gebied en hellende percelen)
• op steile hellingen met een stijgingspercentage van 15 % of meer (uitgezonderd via
begrazing)

extra verplichting bij bemesting na oogst van de hoofdteelt op akkers
zware kleigronden
• een nateelt inzaaien na de oogst van de hoofdteelt. Als de nateelt een vanggewas is, moet
dat binnen de 15 dagen na de bemesting ingezaaid worden.
extra verplichting bij bemesting na oogst van de hoofdteelt op akkers
alle andere gronden
• een groente telen van groep I, II of III als nateelt na de oogst van de hoofdteelt
of • een nateelt inzaaien uiterlijk op 31 juli na de oogst van de hoofdteelt
of • een vanggewas inzaaien na 31 juli en uiterlijk op 31 augustus, waarbij de hoeveelheid
beperkt is tot max. 60 kg N/ha voor vloeibare dierlijke mest en andere meststoffen of tot
max. 30 kg N/ha voor kunstmest of effluenten van de mestverwerking.
extra voorwaarden voor de opslag van vaste dierlijke mest op landbouwgrond
• de mest is opgeslagen om te worden uitgespreid • de afstand van de opslag tot de perceelsgrens en het oppervlaktewater bedraagt ten minste 10 meter • de afstand van de opslag tot
woningen van derden bedraagt ten minste 100 meter.
twee extra voorwaarden vanaf 15 november 2013
• de opslag gebeurt maximaal gedurende één maand vóór het uitspreiden • de opslag is niet
toegelaten van 15 november t.e.m. 15 januari.
Meer gedetailleerde informatie vindt u op www.vlm.be (klik door naar Land- & tuinbouwers >
Mestbank >Aanwenden van mest >Uitrijregeling) of bij de provinciale diensten van de Mestbank.

