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Veelgestelde vragen pre-ecoregelingen 2022

INZAAI VAN PRODUCTIEF KRUIDENRIJK GRASLAND
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

1.1

Komt productief kruidenrijk grasland dat de voorbije jaren (bvb.
najaar 2020) al werd ingezaaid in aanmerking voor subsidie?

 Neen, de pre-ecoregelingsubsidie is enkel voor inzaai van kruidenrijk grasland vanaf najaar 2021.

1.2 Is er een uiterste datum waarop de inzaai moet gebeurd zijn?
 Neen, er is geen uiterste inzaaidatum vastgelegd. Maar de teelt moet wel aanwezig zijn als
hoofdteelt. Eind mei moet de teelt er dus zeker al staan. Het meeste kans voor een succesvolle
teelt wordt bekomen bij inzaai in het najaar (2021).

1.3 Is doorzaai van kruiden in bestaand grasland toegelaten?
 Neen, dat is niet toegelaten. Doorzaai heeft immers een erg kleine kans op slagen en wordt
daarom niet ondersteund.

1.4 Wat indien je wel kan aantonen dat je ingezaaid hebt, maar de
kruiden niet goed aanslaan?
 Herinzaai is mogelijk maar moet schriftelijk worden gemeld. Indien het mengsel toch niet aanslaat
moet de bijkomende bestemming EKG van het perceel worden gehaald in de verzamelaanvraag.

1.5 Moet het mengsel als commercieel mengsel aangekocht worden of
mag het ook zelf samengesteld worden op de boerderij?
 Beide zijn mogelijk. Wel moet van alles (commercieel mengsel of apart aangekochte zaden) de
factuur minstens 10 jaar bijgehouden worden en moeten de verhoudingen uit de regelgeving van
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de verschillende soorten (grassen, kruiden, vlinderbloemigen) in het mengsel gerespecteerd
worden (=min. 2 grassoorten uit de lijst, min. 5 kruiden + vlinderbloemigen uit de lijst, waarvan
minimaal 2 kruiden en minimaal 1 vlinderbloemige).

1.6 Mogen er nog extra andere kruiden of vlinderbloemigen die niet in
de lijst staan opgenomen worden in het mengsel?
 Ja, dat mag. Zolang voldaan is aan de basisvereisten van het mengsel (=min. 2 grassoorten uit de
lijst, min. 5 kruiden + vlinderbloemigen uit de lijst, waarvan min. 2 kruiden en min. 1
vlinderbloemige) mag daarnaast eventueel ook nog een ander kruid of vlinderbloemige (niet uit de
lijst) opgenomen worden in het mengsel.

1.7 Als ik in najaar 2021 nog productief kruidenrijk grasland inzaai,
met welke teeltcode moet ik dit dan aangeven als nateelt in mijn
verzamelaanvraag 2021?
 Teeltcode 63 – graskruidenmengsel.

1.8 Komt eerder dan najaar 2021 ingezaaid kruidenrijk grasland ook in
aanmerking voor de pre-ecoregeling?
 Neen. Het grasmengsel kan pas worden ingezaaid vanaf het najaar 2021. Percelen waarop het
grasmengsel vroeger werd ingezaaid komen niet in aanmerking voor de vergoeding.

1.9 Facturen moeten 10 jaar bijgehouden worden. Geldt dit ook voor
de etiketten?
 Neen, de etiketten/certificaten hoeven voor deze pre-ecoregeling niet bijgehouden te worden.

1.10 Mag ingezaaid productief kruidenrijk grasland begraasd worden?
 Ja, dat mag. Er is geen verbod op begrazen van deze percelen. Let wel: te veel begrazen kan leiden
tot vertrappeling en verdwijnen van bepaalde soorten.

1.11 Enkel percelen bouwland in 2020 en 2021 komen in aanmerking.
Bouwland = akkerland, of welke definitie wordt hier gehanteerd?
 Bouwland zijn de akkerbouwpercelen, inclusief tijdelijk grasland, maar dus geen blijvend grasland
of blijvende teelten.

1.12 Wanneer ingezaaid productief kruidenrijk grasland vijf jaar
aanligt, wordt het dan blijvend grasland of blijft het bouwland?
 Ingezaaid productief kruidenrijk grasland is grasland, dus krijgt na vijf jaar aanliggen de status
blijvend grasland.
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1.13 Zijn deze mengsels gemakkelijk te hooien? Kan dit bijvoorbeeld
ingezet worden als voer voor geiten en schapen, en voor paarden?
 Voor schapen is er al heel wat gekend uit het buitenland, sommige kruiden helpen bijvoorbeeld
om worminfecties te bestrijden. Ook voor paarden heeft men meer en meer aandacht voor
diverse mengsels oa. met kruiden. Vraag zeker voldoende info hierover bij je zaaizaadhandelaar.
Hooien kan, maar net als klaver: aangepaste maaihoogte, niet of weinig schudden omwille van
bladverlies. Sommige kruiden hebben ook een lager drogestofgehalte dan gras. Niet elk kruid is
even geschikt hiervoor.

1.14 Komt productief kruidenrijk grasland in aanmerking voor
gewasdiversificatie?
 Productief kruidenrijk grasland bestaat hoofdzakelijk uit gras en zit voor de gewasdiversificatie in
de gewasgroep grassen. Wanneer in de verzamelaanvraag al een teelt ‘grassen’ aanwezig is, vormt
dit kruidenrijk grasland geen nieuwe (derde) teelt.

1.15 Hoe zit het met de gevoeligheid voor herbiciden die we normaal
gebruiken in grasland?
 Alle herbiciden die je wenst te gebruiken moeten erkend zijn voor zowel klaver, het gras als de
kruiden (in principe apart). In praktijk betekent dat dat je best niet rekent op chemische
onkruidbestrijding.
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