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Welkom en inleiding
Bart Debussche (Departement Landbouw en Visserij)
 Jaaroverzicht teeltseizoen 2017
Rudi Vandewiele (TACO)
 Spruitkool bij Ingro
Hilde Dhuyvetter (Ingro)
 Demoplatform 2017: resultaten Gewasbescherming in de teelt van spruitkool
-



Bemestingsproeven, Luc De Reycke (PCG)
Gewasbescherming en IPM, Tine Maes (Inagro)
Rassen:
o Syngenta (Celine Denys)
o Bejo (Seline Vandecaveye)
o Sanac (Ignace Carron)
o Hazera (Hein Molenkamp)

Teelt van spruitkool in Frankrijk: aandachtspunten
Edwin Mahieu (Demagri)
 Gewasbescherming spruitkool in 2018
Dominiek Ameloot (Intergrow)
 Afsluitende drink

Actualiteiten:
VLIF projectsteun innovatie
Kratos
Nieuwigheden vergroening: EAG
1m teeltvrije strook

Actualiteiten:
VLIF projectsteun innovatie
Doel: innovatie en vernieuwing in land- en tuinbouw financieel
ondersteunen
Voor wie? land- en tuinbouwers
Doel?
stimuleren pure innovatie en vernieuwing op het land- en
tuinbouwbedrijf
aanvulling op de reguliere VLIF investeringssteun
via de projectsteun wil het VLIF innovatieve ideeën en concepten op
het vlak van productie, verwerking en afzet van landbouwproducten
realiseren
Hoeveel? 40% steun
Voorwaarden: minimaal 25.000€ - max 500.000€ projectkost
Oproep: van 2 januari tot 31 maart 2018
Budget: 6,5 miljoen€

Actualiteiten: KRATOS
Subsidiemaatregel PDPOIII (2014-2020)
Gratis advies op maat van uw bedrijf
14 adviesmodules
Voor GLB-actieve landbouwers
“Adviesportefeuille” per landbouwer
STARTERS (<41 jaar & < 5 jaar actief als landbouwer)
In looptijd van PDPOIII: ^per adviesmodule max. 1 adviesaanvraag mogelijk
Uitzondering: over modules 1 en 2 kan 2x advies gevraagd worden
In periode 2017-2018: max. 5 adviesaanvragen per bedrijf

NIET STARTERS
In looptijd van PDPOIII: per adviesmodule max. 1 adviesaanvraag mogelijk
In periode 2017-2018: max. 4 adviesaanvragen per bedrijf

Per adviesmodule werden via overheidsopdracht adviesdiensten
geselecteerd die advies mogen verlenen i.k.v. KRATOS

Kratos: Werkwijze
1.

Adviesaanvraag via e-loket
Tegel ‘meer aanvragen’ -> tegel ‘KRATOS’
Klik op ‘nieuwe adviesaanvraag’
Keuze adviesmodule
Keuze voorkeursadviesdienst(en) (optioneel)
Indienen adviesaanvraag

2.

Departement L&V bestelt adviesaanvraag bij adviesdienst

3.

Adviesdienst accepteert bestelling en contacteert landbouwer
Inplannen adviesgesprek
Plaatsbezoek op bedrijf + afgifte adviesrapport

4.

Factuur wordt rechtstreeks door Departement L&V betaald

Meer info:
kratos@lv.vlaanderen.be
www.vlaanderen.be/landbouw/kratos
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Kratos: Overzicht adviesmodules
Module 1: ondernemingsplan
Opmaak van een ondernemingsplan (incl. financieel plan)
Module 2: bedrijfseconomisch advies
Opmaak van bedrijfseconomische boekhouding
Vergelijken van kengetallen met gelijksoortige bedrijven
Advies over bedrijfseconomische boekhouding
Module 3: randvoorwaarden
Welke randvoorwaarden zijn van toepassing op bedrijf
Hoe deze verplichtingen naleven
Actiepunten om tekortkomingen op te lossen
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Kratos: Overzicht adviesmodules
Module 4: vergroening
Toelichting vergroening
Concrete voorstellen over hoe te voldoen aan vergroeningsvereisten
Module 5: biodiversiteit
Module 5A: agromilieuacties
Toelichting PDPOIII agromilieuacties alsook agromilieuacties die niet onder
PDPOIII vallen

Module 5B: IHD en PAS
Ligging van bedrijf + impact op Natura 2000 gebieden
Vergunningsaspecten als gevolg van IHD/PAS
≠ bedrijfsbegeleiding rond herstructurering!

Module 5C: veerkracht agro-ecosysteem, monoculturen, invasieve
soorten
Ligging bedrijf t.o.v. natuurwaarden
Functionele agrobiodiversiteit
Ecosysteemdiensten
Hoe omgaan met invasieve exoten
Link tussen monoculturen en gevoeligheid voor ziekten/extreem weer
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Kratos: Overzicht adviesmodules
Module 6: klimaat
Via een energieaudit wordt energieverbruik in kaart gebracht en krijgt
een landbouwer concrete aanbevelingen om energie te besparen
Advies over mogelijkheden voor hernieuwbare energie
Module 7: water
Module 7A: geïntegreerde gewasbescherming (IPM)
Advies over hoe een landbouwer kan voldoen aan de beginselen van
geïntegreerde gewasbescherming

Module 7B: kaderrichtlijn water
Wateraudit waarbij verbruik in kaart wordt gebracht en wordt vergeleken
met richtwaarden. Waar mogelijk worden waterbesparende maatregelen
voorgesteld
Advies over waterverbruik, maatregelen tegen waterverontreiniging en de
verplichtingen rond afvalwaterbeheer

Module 8: bodem
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Bedrijfsspecifiek advies over erosiebestrijding, bodemvruchtbaarheid en
bodemverdichting

Kratos: Overzicht adviesmodules
Module 9: arbeidsveiligheid
Via een rondgang op het bedrijf worden de potentiële gevaren op het
bedrijf in kaart gebracht en krijgt de landbouwer concrete actiepunten
om gevaren te vermijden
Advies over de algemene welzijnsaspecten waaraan het bedrijf moet
voldoen
Module 10: technisch advies verwerking primaire
landbouwproducten (voeding)
Technisch advies voor landbouwers met vragen bij de productie van
hoeveproducten (etikettering, optimalisatie processen en recepturen,
bewaartermijnen, …)
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Actualiteiten: nieuwigheden vergroening EAG
Wie moet voldoen aan ecologisch aandachtsgebied?
Landbouwer met percelen in gebruik op 21 april
Die betalingsrechten activeert
>15 ha subsidiabel bouwland
Moet  5% van areaal bouwland als EAG aanleggen
Nieuwigheden 2018:
EAG 1m teeltvrije strook

EAG bosrand
EAG groenbedekkers

EAG – 1m teeltvrije strook – nieuw vanaf
2018
De 1 m teeltvrije strook uit het decreet Integraal Waterbeleid langs
alle waterlopen, -vlakken en –lijnen mag worden aangegeven als
EAG ‘1 m teeltvrije strook’
Deze vervangt de oude ‘Bufferstrook langs waterloop’ van 5m breed
De 1 m teeltvrije strook niet apart aangeven,
is onderdeel van perceel bouwland
Als bouwland grenst aan een waterloop,
-vlak of –lijn wordt deze automatisch
voorgesteld in de lijst als potentiële EAG

EAG – 1m teeltvrije strook – nieuw vanaf
2018
EAG 1m teeltvrije strook heeft géén omzettingsfactor. De
wegingsfactor blijft 1,5,
dus 1 lopende meter = 1,5 m² EAG
Perceel bouwland in gebruik hebben van 1/1 tot 31/12
Let op! Onderhouden van de strook en eventueel afvoeren van
maaisel is niet verplicht, maar wel aangeraden om de strook te
verschralen.
EAG Grachten: géén wijzigingen
Tussen 2 en 6m breed: EAG mogelijk (gearceerde waterlopen)
Per lopende meter: 5m² EAG

EAG – bosranden met en zonder productie –
nieuw vanaf 2018
EAG bosrand met productie is minimaal 1m breed
Tot en met 2017 was dit 5m
Op EAG bosrand met productie is het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen verboden, dus 1m spuitvrij indien EAG
1 m = 1,8m² EAG
EAG bosrand zonder productie
géén wijzigingen
Tussen de 5 en 10m
1 m = 9m² EAG

EAG – Groenbedekkers – nieuw vanaf 2018
Nieuwe aanhoudingsperiodes voor EAG groenbedekkers:
Landbouwstreek

Inzaai vóór

Behouden tot

Polders en Duinen

20 augustus

15 oktober

1 oktober

30 november

1 november

31 januari

(nieuw)

Leemstreek
(ongewijzigd)

Zandleemstreek en
andere
(nieuw)

Na aanhoudingsperiode gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
toegelaten op mengsels waar grasachtige groenbedekker als
hoofdcomponent aanwezig is

1 m teeltvrije strook
Decreet Integraal waterbeleid
Binnen de 1 m van bovenste rand van talud van
oppervlaktewaterlichamen:
Geen bodembewerkingen
Geen gewasbeschermingsmiddelen
Geen bemesting

1 m teeltvrije strook
Hoe in Verzamelaanvraag?
Op e-loket twee soorten waterlichamen
1m teeltvrij + 5m mestvrij
1m teeltvrij

1m teeltvrij en 5m mestvrij: waterlopen cat 0,1,2,3
Lichtblauw schuin gearceerde aanduiding:
Waterlichamen met een oppervlakte en minstens 2m breed
Lichtblauwe stippellijn
Waterlopen smaller dan 2m

1m teeltvrij
Paars horizontaal gearceerd:
Waterlichamen met een oppervlakte en minstens 2m breed
Paarse streepjeslijn

1 m teeltvrije strook
Hoe in Verzamelaanvraag?
Op 23/2 worden voorbereidende documenten Verzamelaanvraag 2018
verstuurd
Op fotoplannen staan de waterlopen 1m teeltvrij en 5m mestvrij en
1m teeltvrij aangeduid
MAAR er is nog update geweest van de niet-gecategoriseerde
waterlopen (9, 99) waardoor er (minimale) verschillen kunnen zijn
tussen de papieren fotoplannen en op e-loket voor 1m teeltvrij
E-loket meest accurate informatie
E-loket
Via “kaart” alles visueel te zien
Legende: waterlagen aan en uit

1 m teeltvrije strook: e-loket

Dank voor uw
aandacht!
Vragen?
Bart.debussche@lv.vlaanderen.be

