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Organische stof in de bodem: de mogelijkheden van de landbouwer
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Organische stof in de bodem: een beleidsdoelstelling?
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Gewaskeuze en beheer oogstresten: dankzij en ondanks regelgeving

Randvoorwaarden 

erosie: minimale 

periode onbedekte 

bodem Randvoorwaarden:

Optie bij te laag 

C-gehalte

Subsidie:

Specifieke 

steunmaatregel * 

Voorwaarden 

periode 

inzaai/inwerken 

x

Randvoorwaarden: *

Optie bij te laag 

C-gehalteMAP:

Derogatie –

groenbedekker vereist 

wintertarwe, triticale

MAP:

Minder dierlijke mest 

indien geen 

groenbedekker na 

granen

MAP:

Bemesten na 

hoofdgewas kan 

indien inzaai 

groenbedekkers

voor 1 september

(uitz. Polders)

Randvoorwaarden: 

verboden om stoppel 

en oogstresten af te 

branden

Randvoorwaarden: 

verboden om stoppel 

en oogstresten af te 

branden

Randvoorwaarden:

Behoud blijvend 

grasland



Organische bemesting: dankzij en ondanks regelgeving
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MAP: beperking N en 

P uit dierlijke en 

andere organische 

meststoffen
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andere organische 

meststoffen

VLIF-steun:

Mestscheiding

MAP:

Derogatie oa

rundermest

MAP:

Minder dierlijke mest 

indien geen 

groenbedekker na 

granen

MAP:

Minder dierlijke mest 

indien geen 

groenbedekker na 

granen
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Beperkte 
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Geregistreerd 
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MAP: 

Geregistreerd 

transport

VLIF-steun:

Compostkeerders

MAP:

Werkzame 

stikstof (15% 

gecertificeerde 

compost)

MAP:

Slechts helft P 

voor 

gecertificeerde 

compost

MAP:

Geen 

beperkingen 

uitrijperiode

Boerderijcompostering 

met niet-eigen 

materialen: 

milieuvergunning, 

grondstoffenverklaring
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met niet-eigen 

materialen: 

milieuvergunning, 

grondstoffenverklaring
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niet alle 

uitzonderingen 

MAP geldig
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uitzonderingen 

MAP geldig

Randvoorwaarden

Optie bij te laag 

C-gehalte

MAP: x

Werkzame stikstof 

(30%) 

Totale N  dierlijke 

mest blijft 170 kg 

MAP:

Derogatie oa

rundermest

MAP:

Ruimere 

uitrijperiode

Niet tussen 15 nov -

15 jan
MAP: *

Speciale 

opslagruimte, 

beperkte tijd op 

kopakker en niet 

in de winter

MAP: *

Speciale 

opslagruimte, 

beperkte tijd op 

kopakker en niet 

in de winter

MAP:

Minder dierlijke mest 

indien geen 

groenbedekker na 

granen

MAP:

Minder dierlijke mest 

indien geen 

groenbedekker na 

granen

Randvoorwaarden

Optie bij te laag 

C-gehalte



Bodembewerking: dankzij en ondanks regelgeving

Randvoorwaarden 

erosie: niet-kerende -

optie op paarse 

percelen (2014) –

verplicht op paarse 

/rode percelen (2015-

2018)

BO erosie: x

Niet-kerende en 

directzaai VLIF-steun:

Directzaaimachine

Randvoorwaarden 

erosie: directzaai optie 

2014 -

verplicht voor mais op 

paarse percelen (2018)

MAP:

Onderwerkings-

plicht stalmest 

niet compatibel 

met directzaai

MAP:

Onderwerkings-

plicht stalmest 

niet compatibel 

met directzaai
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- Complexiteit? 

- Hoe combineren?
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