Pakket 7 Ruige mest
Beschrijving
Het uitrijden van ruige mest is gunstig in een totaalaanpak voor weidevogelbeheer. Het
bevordert een ‘rustige’ grasgroei, waardoor het gewas minder vol wordt en geschikter
voor kuikens. Ook zorgt ruige mest voor meer structuur in het gewas en biedt het meer ruimte voor
kruiden. De organische mest zorgt bovendien voor een rijk bodemleven waarop oudervogels kunnen
foerageren. Ten slotte wordt het stro in de ruige mest door sommige vogels, kieviten met name, ook
gebruikt als nestmateriaal.
Afbakening
• Cumulatie toegestaan met beheerpakketten 1, 5, 6 en/of 8
• De beheereenheid moet gelegen zijn op of grenzen aan landbouwgrond.
Beheereisen
• Bemesting met ruige stalmest is verplicht; melding achteraf binnen 2 weken
Aanvullende beheervoorschriften
• Op de beheereenheid wordt in een kalenderjaar ten minste 10 en maximaal 20 ton ruige
stalmest per hectare uitgereden.
• De ruige stalmest wordt in één keer tussen 1 februari en de begindatum van de rustperiode van
het betreffende agrarische beheerpakket, óf vanaf de dag volgend op de einddatum van de
rustperiode van het betreffende agrarische beheerpakket tot 1 september opgebracht, waarbij
per beheerjaar slecht één melding gedaan mag worden.
• Van het uitrijden van de ruige stalmest wordt binnen twee weken na dat uitrijden melding
gedaan in het administratiesysteem van het collectief. De melding gaat vergezeld van een kaart
van het perceel waarop de ruige stalmest is uitgereden en/of het BE-nr. van een pakket op het
perceel waarop de ruige stalmest is uitgereden
• Dit pakket kan alleen afgesloten worden in combinatie met een ander beheerpakket (pakketten
1, 5, 6 en/of 8).
• Na het uitrijden van de ruige mest dient gecheckt te worden of er geen plastic of ander afval met
de ruige mest op het land gekomen is. Wanneer dat wel het geval is, dient de rommel te worden
verwijderd.
Pakketten
a) Ruige mest
Vergoeding
7 Ruige mest Vergoeding per jaar
Per eenheid
a Ruige mest €
581,08 / hectare

Er volgt alleen uitbetaling, wanneer het bureau een melding van het uitrijden van ruige mest heeft
ontvangen van de beheerder. De melding van uitrijden dient binnen 14 dagen na uitrijden gedaan te
worden.

