Pakketvoorwaarden A7 Ruigenmest op Kruidenrijk grasland
Alleen toegestaan in combinatie met pakket 5
Versie 2018
Beschrijving
Het uitrijden van ruige mest is gunstig voor weidevogelbeheer. Het bevordert een ‘rustige’ grasgroei, waardoor het
gewas minder vol wordt en daardoor geschikter is voor de kuikens. Ook zorgt ruige mest voor meer structuur in het
gewas en biedt het meer ruimte voor kruiden. Kruiden trekken insecten aan die als voedsel dienen voor de
weidevogels. De organische mest zorgt bovendien voor een rijk bodemleven waarop volwassen vogels kunnen
foerageren. Ten slotte wordt het stro in de ruige mest door sommige vogels, kieviten met name, ook gebruikt als
nestmateriaal.
Breedte
Bemesting
Meetellen mestplaatsingsruimte
Inrichting
Beheer
Waardevol voor
Jaarlijkse beheervergoeding
c) rustperiode 1 april - 1 juli,

Volledig weiland
Ja, ruige mest buiten rustperiode
Ja
Volledige weiland
Ruigemest in combinatie met
Uitgesteld maaibeheer pakket 5
Weidevogels
€ 98.21 per ha.

Beheereisen
 Bemesting met ruige stalmest is verplicht.
 melding van het uitrijden is verplicht binnen 1 week na uitrijden.
Aanvullende beheervoorschriften
 Dit beheerpakket kan allen afgesloten worden op een weiland waarop ook beheerpakket 5
kruidenrijkgrasland is afgesloten en na beoordeling en goedkeuring door het Collectief.
 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 1 april (het begin van de rustperiode), of na de
rustperiode (van het beheerpakket kruidenrijkgrasland) tot 1 september opgebracht, waarbij per beheerjaar
slecht één melding gedaan mag worden.
 Van het uitrijden van de ruige stalmest wordt binnen 7 dagen na dat uitrijden melding gedaan bij het
Collectief. De melding gaat vergezeld van de volgende informatie :
•
het nummer van de beheereenheid met het Ruige mest beheerpakket
•
of een kaartje met de locatie
•
de oppervlakte waarop ruige mest is uitgereden
•
de datum waarop de ruige mest is uitgereden
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