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GLB – vergroening – EAG
Pre-ecoregeling
MAP - vanggewassen
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GLB – vergroening – ecologisch aandachtsgebied –
groenbedekking
5% areaal van areaal bouwland onder vergroening (indien >15ha bouwland)
Invulling vergroening: oa groenbedekking
Mengsels van groenbedekkers
Wegingsfactor: 0,3
Voorwaarden:
Mengsel van minstens 2 soorten die in lijst opgenomen zijn
Minimale zaaidichtheid van 50% van de opgenomen zaaidichtheid in de
lijst van min. 2 soorten
Gecertificeerd zaaizaad
Geen gewasbeschermingsmiddelen toepassen vanaf inzaai tot einde
aanhoudperiode
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GLB – vergroening – EAG – groenbedekking
Inzaaidata en aanhoudperiode
In functie van landbouwstreek
Polders: inzaai vóór 20/8 en minstens behoud tot 15/10
Leemstreek: inzaai vóór 1/10 en minstens behoud tot 30/11
Zandleem-, zandstreek en andere: inzaai vóór 31/10 en minstens behoud
tot 31/01
Na de uiterste aanhouddatum mag groenbedekker steeds geoogst
worden
Tijdens aanhoud aanhoudperiode ook, mits behoud van functie
Niet aanhouden als hoofdteelt in jaar x+1
Nieuwe GLB: 2023 - 2027
Elementen van de vergroening gaan opgenomen worden in de
conditionaliteit (nieuwe RVW)
Nog te beslissen
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Pre-ecoregeling: Inzaai milieu-, klimaat en
biodiversiteitsvriendelijke teelten
ECOREGELING = subsidie-instrument binnen het nieuwe
Gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB)
Pre-ecoregeling: 2022
Diepwortelende maaigewassen
voorwaarden
- Hoofdteelt: teelt overwegend aanwezig in de periode 15/5-31/8
- Teelten: koolzaad, gele mosterd, bladrammenas, hennep en Tagetes
-

Teeltspecifieke voorwaarden:
•
•
-

Tagetes: minstens 3 maand aanhouden en daarna onderwerken
Gele mosterd en bladrammenas: minstens 2 maand aanhouden en daarna
onderwerken
Facturen bijhouden
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Pre-ecoregeling: Inzaai milieu-, klimaat en
biodiversiteitsvriendelijke teelten
Diepwortelende maaigewassen
Perceelsvoorwaarden?
Perceel min. 30 are

Steunbedrag?
Hoofdteelt
Hennep
Koolzaad
Tagetes
Gele mosterd
Bladrammenas

Maximaal subsidiebedrag
150 euro/ha
150 euro/ha
600 euro/ha
600 euro/ha
600 euro/ha
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Vanggewassen in MAP6
MAP6: 2019 - 2022
Basismaatregel vanggewassen
Extra maatregel vanggewassen
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Vanggewassen in MAP6
Basismaatregel vanggewassen
Hoofdteelt geoogst voor 31/8: verplichte inzaai vanggewas uiterlijk 15/9
of inzaai nateelt
Percelen gelegen in GT1, 2 en 3 (uitgezonderd zware kleigronden)

Extra maatregel vanggewassen
Percelen in GT2 en 3
Jaarlijks doelareaal inzaaien op basis van referentieareaal ‘16-’17-’18
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Vanggewassen in MAP6
Extra maatregel vanggewassen
Wat valt onder “vanggewassen”:
Tijdelijk grasland
Na teelten waarop uiterlijk 15 sept een vanggewas aanwezig is en
aangehouden blijft overeenkomstig de aanhoudperioden EAG
Na aardappelen en mais waarop uiterlijk 15 okt een vanggewas
aanwezig is en aangehouden blijft overeenkomstig de
aanhoudperioden
Onderzaai gras in maïs
Niet-nitraatgevoelige hoofdteelt gevolgd door een laagrisico nateelt
(bijvb. graan na graan of bieten, …)
In te zaaien areaal: ref%+…
2021:
2022

GT2
+5%
+10%

GT3
+15%
+20%
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Vanggewassen in MAP6
Mengsels vanggewassen?
Mengsels van niet-vlinderbloemigen groenbedekkers
Ook grasklaver
Toekomst: MAP6+
Vanggewasregeling > duurzame praktijken met oa vanggewassen
Vermoedelijk 2023
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Dank voor uw aandacht!
Vragen?

Bart.debussche@lv.vlaanderen.be
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