Checklist mechanische onkruidbestrijding
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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 uitvoering van uw
verbintenis voor mechanische onkruidbestrijding. U hoeft dit document ook NIET terug te sturen.
Let op: Dit is géén volledige controle. De administratieve en plaatscontroles die het Departement voor Landbouw en Visserij uitvoert,
zijn veel uitgebreider, met bijvoorbeeld ook opmeting van percelen. Dit document is ook géén volledige oplijsting van de
subsidievoorwaarden. Meer info over de subsidievoorwaarden van deze maatregel vindt u in de infofiche op onze website
(http://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/agromilieuverbintenissen/mechanische-onkruidbestrijding-pdpo-iii).
Met vragen kunt u terecht bij uw buitendienst.

Kijk na of alle percelen die u dit jaar aangeeft voor deze maatregel voldoen aan onderstaande voorwaarden:
Ik heb betaling aangevraagd in de verzamelaanvraag

□

Ik gebruik géén herbiciden en bodemontsmettingsmiddelen tijdens de hele hoofdteelt én de
voorbereidingswerken.

□

Ik gebruik bij éénjarige teelten ook géén herbiciden en bodemontsmettingsmiddelen tijdens de voorteelt en de
voorbereidingswerken.

□

Ik gebruik bij éénjarige teelten ook géén herbiciden en bodemontsmettingsmiddelen tijdens de nateelt en de
voorbereidingswerken.

□

Ik kan het gebruik van mechanische onkruidbestrijding aantonen bij controle

□

Ik pas mechanische onkruidbestrijding toe op een openluchtteelt,

□

Ik heb de percelen in eigen gebruik vanaf 30 april tot en met 31 december.

□

Ik hou per teelt een teeltfiche bij

□

Ik respecteer de 1 meter spuitvrije zone langs waterlopen

□

Door het zetten van de bijkomende bestemming ‘MOB’ op de percelen
Voor minstens mijn verbintenisoppervlakte
Uiterste indieningsdatum verzamelaanvraag: 30 april
Uiterste wijzigingsdatum met mogelijke premieverhoging: 31 mei
Let op: Perceelswissels na 31 mei komen niet meer in aanmerking voor betaling!

Behalve als de nateelt de hoofdteelt van het volgende jaar is (bvb wintertarwe), waar ik geen mechanische
onkruidbestrijding op ga toepassen/aanvragen volgend jaar.
Bvb schoffelmachine, bewijzen/facturen loonwerker,…
Let op: Een gewone schoffel om handmatig te schoffelen volstaat niet!

maar NIET op grasland, grasklaver, grasluzerne, klaver, luzerne, vlinderbloemige mengsels of bebossing.
Ook in laagstamfruitplantages mag er op geen enkel deel van het perceel chemische bestrijding toegepast worden en
moet er ook effectief mechanische onkruidbestrijding toegepast worden op de zwarte strook rond de bomen.

waarin ik de verschillende toegepaste onkruidbestrijdingstechnieken beschrijf
Blancoformulier op website of bij buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij

Ik voldoe niet aan de voorwaarden, wat nu?
Als u op een of meerdere percelen niet voldoet aan de voorwaarden en u zich niet meer (tijdig) kunt in orde stellen, moet u uw
betalingsaanvraag (bijkomende bestemming ‘MOB’) verwijderen van deze percelen in uw verzamelaanvraag. Als u dat niet doet, zal u na
administratieve en/of plaatscontrole gesanctioneerd worden met mogelijk ook stopzetting van uw verbintenis en terugvordering van
de eerder uitbetaalde subsidies.
U kunt 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

wwww.vlaanderen.be/landbouw

