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64. 64.   Nieuwe subsidie-regeling voor gras/klaver, luzerne en erwten

Met ingang van 13 juni 2001 is een nieuwe EU-regeling in werking gegaan. Deze staat biologische boeren
toe, om met behoud van de braakpremie (f 683,-/ha voor regio 1 en f 983,-/ha voor regio 2), een perceel
‘hoofdzakelijk ingezaaid met voederleguminosen’ te verbouwen. In aanmerking komen mengsels van
gramineëen (grasachtigen) en voederleguminosen. Bij de regeling zit een lijst van toegestane soorten. De
meest relevante uit deze lijst zijn Rode en Witte klaver, luzerne en erwten.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de regeling moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:
1. Het bedrijf moet geregistreerd staan als een biologisch bedrijf, het gaat hier namelijk om een

uitzonderingsregeling speciaal voor de biologische landbouw.
2. Het perceel waar de premie op aangevraagd wordt moet vallen onder de definitie ‘akkerland’. Dit komt

omdat de regeling, net als bij de graanpremie, als akkerbouwsteunregeling is bedoeld. De officiële
richtlijn, die ook voor de aanvraag van graansubsidie geldt, zegt dat een perceel de definitie akkerland
krijgt als in één van de referentie jaren (‘87-’91) een akkerbouwproduct op dat perceel heeft gestaan.
Onder een akkerbouwproduct valt dus ook snijmaïs, GPS of voederbieten.

3. Op het betreffende perceel mag niet ook al droogpremie zijn aangevraagd. Luzerne of gras bestemd
voor de drogerij komt dus niet in aanmerking.

4. Het perceel moet voor 31 mei zijn ingezaaid. Als een perceel het voorafgaande najaar is ingezaaid,
mag dat dus ook.

Uitzondering op de vroegere braakregeling
De nieuwe regeling wordt nogal eens verward met de oude braakregeling. Voor de laatste gelden allerlei
voorwaarden. Het in te zaaien perceel moet voor 15 januari zwart liggen en. In geval van groenbraak moet
het perceel voor 31 mei zijn ingezaaid met een groenbemester. De producten van het land mogen niet
worden verkocht of afgevoerd. Het perceel moet dan tot ergens in september braak liggen en mag dan pas
ingezaaid worden met een volggewas. Als de producten van dit volggewas verkocht worden (bijvoorbeeld
in het geval van gras) dan moet dit tot januari van het volgende jaar op het erf van de akkerbouwer blijven.
Al deze voorwaarden gelden dus niet voor de nieuwe regeling. Er moet voor 31 mei ingezaaid zijn, maar
dat betekend dan ook dat het al het vorige najaar mag zijn ingezaaid, en alle producten mogen gebruikt of
verkocht worden.

Mengsel van grasachtigen en voederleguminosen (gras/klaver)
Zoals gezegd betreft de nieuwe regeling een mengsel van grasachtigen en voederleguminosen, als het
maar hoofdzakelijk is ingezaaid met voederleguminosen.  De officiële richtlijn is dat meer dan 50% van de
opgekomen planten voederleguminosen moeten zijn. Oftewel: gras/klaver valt onder deze regeling, als er
maar meer klaverplanten opkomen dan gras. Voor een éénjarige of net ingezaaide gras/klaver kan dit
aangetoond worden met behulp van het aangekochte zaaizaad. Om uit te rekenen of er in het mengsel
meer klaver zit dan gras kan met de volgende cijfers gerekend worden:

Witte klaver (Alice of Aran): 1400-1600 zaden/g
Rode klaver (Barfiola): 400 zaden/g
Engels raai diploïd: 550 zaden/g

tertraploïd: 350 zaden/g
Italiaans raai diploïd: 450 zaden/g

tertraploïd: 250 zaden/g
Timothee: 3000 zaden/g
Roodzwenkgras: 1000 zaden/g
Veldbeemd: 2500 zaden/g
Struisgras: 15000 zaden/g
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Wordt er een klaverrijk mengsel gezaaid met een goed aandeel witte klaver en tetraploïde grassoorten dan
wordt in principe dus voldaan aan de richtlijn. In eerste instantie zal de AID visueel beoordelen of er
voldoende klaver in het perceel staat. Er moet dan een perceel aangetroffen worden met het merendeel
klaver erin. Mochten er nog twijfels zijn, dan kan je met bonnen van het aangekochte zaaizaad aantonen
dat wel meer klaver dan gras is gezaaid. Mocht je aan je opgekomen gewas zien dat de klaver ten opzichte
van het gras achter is gebleven dan heb je wel een meldingsplicht aan Laser. Dit betekent niet dat je de
premie niet krijgt, maar wel dat de AID bij controle op de hoogte is, en dus geen boete oplegt.
In principe kun je de regeling jaar na jaar aanvragen op het zelfde perceel. Hoe echter de beoordeling van
het aandeel klaver in een al bestaand gras/klaver perceel wordt beoordeeld is nog niet helemaal duidelijk.
De beoordeling of in een perceel destijds meer dan 50% klaverzaden zijn gezaaid zal in eerste instantie
visueel worden gedaan, maar Laser weet nog niet hoe de AID dit in de praktijk gaat doen.  Laser heeft
aangegeven voor half april 2002 meer duidelijkheid te geven.

Vanuit de sectie veehouderij wilden wij het bestaan van deze regeling kenbaar maken. Het betreft hier een
kennisgeving, voor details, onduidelijkheden en aanvraag dient u zich tot Laser te wenden.
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