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Toelichting

Mestsoort Algemeen

Grondgebruik 1

2
     Data

  1  t/m 15 jan. 1-jan   1  t/m 15 jan. Drijfmest

16 t/m eind jan. 16 t/m eind jan. 3
  1  t/m 15 febr. 1-feb   1  t/m 15 febr.

16 t/m eind febr. 16-feb    16 t/m eind febr.

  1  t/m 14 mrt.   1  t/m 15 mrt.

15 t/m eind mrt. 15-mrt 16 t/m eind mrt. 4
  1  t/m 15 apr.    1  t/m 15 apr.

16 t/m eind apr. 16 t/m eind apr.

  1  t/m 15 mei   1  t/m 15 mei

16 t/m eind mei  16 t/m eind mei

  1  t/m 15 juni   1  t/m 15 juni

16 t/m eind juni 16 t/m eind juni

  1  t/m 15 juli   1  t/m 15 juli

16 t/m eind juli     16 t/m eind juli Vaste mest

  1  t/m 15 aug.    1  t/m 15 aug. 5
16 t/m eind aug.  31-aug 31-aug 16 t/m eind aug.

  1  t/m 15 sept. 15-sep   1  t/m 15 sept.

16 t/m eind sept. 16 t/m eind sept.

  1  t/m 15 okt.   1  t/m 15 okt. 6
16 t/m eind okt. 16 t/m eind okt.

  1  t/m 15 nov 6   1  t/m 15 nov.

16 t/m eind nov. 30-nov 16 t/m eind nov. Kunstmest

  1  t/m 15 dec.   1  t/m 15 dec. 7
16 t/m eind dec. 31-dec 16 t/m eind dec.

Algemene regels 8
 - In de periode van 1 september t/m 31 januari, indien de bodem tegelijkertijd wordt bevloeid, beregend of geïnfiltreerd.
 - Wanneer de bovenste bodemlaag met water is verzadigd.
 - Wanneer de bodem geheel of gedeeltelijk is bevroren of is bedekt met sneeuw. Hierop zijn een tweetal uitzonderingen: 

- Het uitrijden van vaste mest op grasland, indien het gebruik hiervan onderdeel is van een beheersregime. 9
-

Verboden op percelen met voorgenomen maisteelt. 
De voorgenomen maisteelt moet uiterlijk 15 
februari bij RVO zijn gemeld.

Alleen toegestaan bij boomteelt direct voorafgaand 
aan de aanplant van bomen.

Alleen toegestaan op bouwland, dat gelijkmatig is 
beteeld met vollegrondsgroente, hyacinten of 
tulpen. Ook is bij fruitteelt het gebruik van ureum 
toegestaan.

Alleen toegestaan op bouwland, dat gelijkmatig is 
beteeld met vollegrondsgroente, winterkoolzaad of 
graszaad (roodzwenk, rietzwenk of veldbeemd, ten 
behoeve van een tweede of latere zaadoogst in het 
daaropvolgende jaar) of bouwland met uitsluitend 
fruitteelt.
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Het toedienen van stikstofkunstmest op bevroren ondergrond op kleigrond  bij de teelt van graan , mits in het weerbericht van het KNMI voor de 
betreffende regio voorspeld is, dat op de strooidag de maximum temperatuur minimaal 5 °C zal worden en dat de temperatuur in het volgende etmaal niet 
beneden de 0 °C zal komen.
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Mestsoort

    Uitrijschema meststoffen vanaf 2021

Drijfmest Drijfmest Vaste mest Vaste mest Stikstofkunstmest

Alle grondsoorten

16-feb

31-aug

31-jul

1 1 1 1 1

86

Toegestaan.

Verboden.
Klei & 
Veen

Zand & 
Löss

Klei & 
Veen

Zand & 
Löss

Grasland Bouwland

Grondsoort

Grasland Bouwland Gras- & bouwland 
Klei & 
Veen

Zand & 
Löss

Klei & 
Veen

Zand & 
Löss 

Weidse Blik b.v. en/of Weidse Blik Advies b.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook als gevolg van beslissingen en of handelingen gebaseerd op bovenstaand schema. 

Alleen toegestaan met vaste strorijke mest. Vaste 
mest waarin zichtbaar een substantiële hoeveelheid 
stro aanwezig is .

1-feb

7

De beperkingen t.a.v. het gebruik op hellingen zijn niet opgenomen.

5

Alleen toegestaan, indien uiterlijk op 15 september 
winterkoolzaad of een groenbemester wordt 
gezaaid of indien in het najaar bloembollen worden 
geplant. 

De groenbemester moet minimaal 8 weken worden 
geteeld. LET OP : voor het gebruik van een extra 
stikstofnorm kunnen andere voorwaarden gelden.

Alleen toegestaan op bouwland, dat gelijkmatig is 
beteeld met vollegrondsgroente. Ook is bij fruitteelt 
het gebruik van ureum toegestaan.
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4
15-sep

Naast de in dit schema opgenomen beperkingen is het in het algemeen verboden om dierlijke mest en stikstofkunstmest te gebruiken:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


