Uitrijschema meststoffen v;Jnaf2010
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Mestsoort

Drijfmest

Drijfmest

Grasland

Bouwland

Grondgebruik
Grondsoort

Klei Ik Veen

I

Zand Ik Löss

Kiel Ik Veen

I

Vaste mest
Grasland

I

Kiel Ik
Veen

Zand" Löss

r

1 tJm 15 jan.

Bouwland

Zand Ik
Löss

vanaf 2010

Data

Vaste mest

~

2

16 t/m @Indjan.
l-t'eb

1 tJm 15 lebr.

.

Kiel Ik
Veen

I

Gras- Ik bouwland
Alle grondsoorten
zie ook de voetnoot A

Mestsoort
Grondaebrulk

5

1-jan

I

t..

I-feb

l~feb

1 tJm 15 mrt.

tJm 15 mrt.

1 tJm 15 apr.

1 t/m 15 apr.

16 t/rn eind apr.

1

1 t/m 15 mei

1

1

1

1

1 t/m 15 mei
16 t/m eind mei

16 t/m eind mei

1 tJm 15 juni

1 t/m 15 Juni

16 tJm eind Juni

16 tJm eind Juni

1 t/m 15 Juli

t/m 15 juli

16 tJm eind juli

15 tJm eind juli

1 tJm 15 aug.

t/m 15 aug.

16 tJrn eind aug.

16 tJm eind aug.
I t/m 15 sept.

1

t/m 15 sept.

16 tJm eind sept.

16 t/m eind sept.
I t/rn 15 okt,

1

t/m 15 okt.

16 tJm eind okt.

16 t/m eind okt.

1 t/m 15 nov.

t/m 15 nov

16 t/m eind nov.

16 t/m eind nov.
I

l tJm 15 rebr.

1

16 t/m eind apr.

I

16 t/m eind jan.

15 t/rn eind mrt.

16 tJm eind mrt.

I

Data

1 tJm 15 jan.

16 t/m eind febr.

15 tJm eind febr.

1

Grondsoort

van8f2010
i

Heb

.1

Zand Ik
Löss

Stikstofkunstmest

tJm 15 dec.

1

tJm 15 dec.

16 t/m eind dec.

16 t/m eind dec.
Toelichting

Algemeen

1

Toegestaan

Algemene regels

_verbOden

Drijfmest

Alleen toegestaan

indien uiterlijk

op 31 augustus

Vaste mest

Alleen toegestaan

bij boomteelt

direct voorafgaand

Alleen toegestaan

op bouwiand

dat gelijkmatig

Kunstmest

~

••
_
Alleen
Voetnoot A

een groenbemester
aan de aanplant

wordt geteeld of er In het najaar bloembollen

worden

geplant.

van bomen.

is beteeld met vollegrondsgroente.

Ook is bij fruitteelt

het gebruik

van ureum toegestaan.

Alleen toegestaan op bouwiand dat gelijkmatig
is beteeld met vollegrondsgroente,
hyacinten of tulpen. Ook Is bij fruitteelt het gebruik
van ureum toegestaan.
toegestaan op bouwland dat gelijkmatig
is beteeld met vollegrondsgroente,
winterkoolzaad
of graszaad (roodzwenkgras
of
veldbeemdgras,
ten behoeve van een tweede of latere zaadoogst In het daaropvolgende jaar) of bouwland met uitsluitend fruitteelt.
Het uitrijden op bevroren ondergrond is in de periode van 1 februari t/m 15 september alleen toegestaan op ~
bij de teelt van
~,
waarbij op basis van het weerbericht van het KNMI voor de betreffende regio voorspeld wordt dat op de strooidag de maximum
temperatuur
minimaal 5 graden Celclus zal worden en dat de temperatuur
In het volgende etmaal niet beneden de 0 graden Celclus zal
komen.

Van der

Woude
Adviesbureau

Naast de In dit schema opgenomen
beperkingen Is het In het algemeen
verboden om dierlijke mest en
stikstofkunstmest
te gebruiken wanneer:
- de bodem Is bevroren of Is bedekt met
sneeuw. Uitgezonderd Is vaste mest op
grasland Indien het gebruik hiervan
onderdeel is van een beheersregime;
- In de periode van 1 september tot en
met 31 januari Indien de bodem
tegelijkertijd
wordt bevloeid, beregend of
gernflltreerd;
De beperkingen t. a. v. het gebruIk op
hellingen zijn hier niet opgenomen.

GraSIandvernietigingSSChem1

~i
------~i----~----__
Graslandvernietiging

vanaf 201.0

--~i

Grondsoort
Data

Zand &
Löss

Kiel

Toel/chtjnq
_Alleen

.
toegestaan
Stikstofbemesting
stikstofbemesting

vanaf 2010

1 t/m 15 jan.

I~dlen aansluitend
v~n dit volggewas
nodig heeft.
I

Verboden

.

een relatief stikstofbehoeftig
gewas wordt geteeld (zie lijst).
mag alleen wanneer uit een vernietigingsmonster
blijkt, dat het volggewas
•

\

16 t/m eind jan.

3

1 t/rn 15 febr.

16 t/m eind febr.
1 t/m 15 mrt.
16 t/m eind mrt.

4

1 t/m 15 apr.

Alleen toegestaan 1~len uiterlijk het daarop volgende jaar lelies of gladiolen worden geplant en de grond direct
aansluitend wordt 0ltsmet en voor 15 september wordt Ingezaaid met een relatief stikstofbehoeftig
gewas (zie
lijst). Stikstofbemes
Ing van dit volggewas mag alleen wanneer uit een vernietigingsmonster
blijkt, dat het
volg gewas stlkstofb
mesting nodig heeft.

I

Alleen toegestaan

In,dlen aansluitend

Alleen toegestaan
Stikstofbemesting

Indien direct aansluitend gras wordt Ingezaaid (herinzaai).
Dit geldt van 11 mei t/m 31 mei,
"jag alleen wanneer uit een vernietigingsmonster
blijkt, dat stikstofbemesting
nodig Is.

5

1 t/m 15 mei

16 t/m eind mei
1 t/rn 15 Juni

_Alleen

toegestaan

tulpen,

krokussen,

Irissen of muscarl

worden geplant.

I

16 t/rn eind apr.

In~len het eerstvolgende

gewas anders Is dan gras,

16 t/m eind Juni
1 t/m 15 Juli
16 t/m eind Juli
1 t/m 15 aug.
16 t/m eind aug.

fWiM3Alleen
toegestaan Jdlen aansluitend een relatief stikstofbehoeftig
gewas wordt geteeld (zie lijst),
Stikstofbemesting
vin dit volggewas mag alleen wanneer uit een vemietigin9ST"ons'ter
blij'K't, ~CIt 'n~ vo'Jgqevvas
stikstofbemesting
n dlg heeft. Wanneer Uiterlijk het daarop volgende jaar lelies of gladiolen worden geplant en de
grond direct aanslul end wordt ontsmet, hoeft niet aansluitend, maar uiterlijk voor 15 september het toegestane
volggewas te worde
Ingezaaid.

1 t/m 15 sept.
16 t/m eind sept.
1 t/m 15 okt.
16 t/rn eind okt.
1 t/m 15 nov
16 t/m eind nov.
1 t/m 15 dec.

16 t/m eind dec.

Toegestane relatief stlkstOfbehoe'Jge

gewassen

Aardbei, Aardappelen, Acldanthera, An Ijvle, Anemone coronaria, Augurk
Bleek- en groenselderij,

Bloemkool, Bo renkool, Broccoli, Bultenbloemen

Chinese kool, Courgette, Fritlllaria Imp rialis, Gladiool, Gras, Graszaad, Graszoden
Iris, Hyacint
Karwij, Knolbegonia, Knolselderij, Knolyenkei, Koolraap, Koolrabi, Koolzaad, Krokus, Kroten, Krulden
Laanbomen: opzetters, Landbouwstamronen,
Maïs, Meloen, Museari, Narcis

Lelie

)

Paksoi, Plantul :Zeja ars, Pompoen, Pre~
Raapstelen, Rabarber, Rode kool
Savooiekool, Schorseneren, Sla, Spinatle, Spitskool, sprultkool,
Triticale, Tulp, Vaste planten, Venkel, ~oederblet
Wintergerst,

Winterrogge, Wlhtertarwe!

Zaaiui, Zomertarwe

WInterui, Witte kool

Stam- en stokbonen, Suikerbiet, Suikermaïs

