Tissubel voor stalmest
Artikelcode: 05.21.130.1015

Kenmerken
Afmeting:

10 x 15 m en 12,15 x 20 m

Gewicht:

130 g/m²

Duurzaamheid:

5 jaar en meer

Extra:

Voldoet aan de MAP6 voorwaarden voor
afdekking van stalmest en type 1
meststoffen

TISSUBEL afmeting
10 x 15 m + Fixation
Set 25 m

12,15 x 20 m +
Fixation Set 25 m

Binnen MAP 6 is het toegelaten om meststoffen van type 1 op te slaan op de kopakker. Gebeurt dat tussen 1
november en 15 januari, dan dient de opgeslagen mest wel afgedekt te worden met een luchtdoorlatende,
semipermeabele doek.
VOLDOET AAN DE MAP6 VOORWAARDEN

Tissubel: Semi permeabel doek voor MAP 6
Wetenschappelijke experimenten hebben aangetoond dat het gebruik van Tissubel het uitlogen van
voedingsstoffen in de bodem fors terugdringt. Naast de aanzienlijk kleinere stikstofverliezen was de vermindering
van het uitlogen van kalium door het gebruik van het beschermzeil het opvallendst.
Door belasting van map 6 dienen zou het kunnen dat dit jaar de mestproducten afgedekt moeten worden met een
semi permeable doek.

OPSLAG VAN MEST OP DE AKKER
De regels voor de opslag van mest op de kopakker wijzigen. Waarmee moet u rekening houden als u mest
tijdelijk wilt opslaan op landbouwgrond?
De opslag van type 1 meststoffen (stalmest, champost en traagwerkende meststoffen) op de akker mag het
hele jaar door.
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Behalve voor de composten, zijn er een aantal voorwaarden voor die opslag:
De mest is bedoeld om gespreid te worden op het perceel waar hij opgeslagen ligt.
In de periode van 1 november tot en met 15 januari, moet u de opslag afdekken op een luchtdoorlatende,
semipermeabele wijze van het type TISSUBEL. Zo verhindert u dat er regenwater kan insijpelen.
Tijdens de rest van het jaar, moet u de opslag niet afdekken. Een niet afgedekte opslag, mag wel slechts
maximaal twee maanden vóór het spreiden op landbouwgrond aanwezig zijn.
De overige voorwaarden zoals afstanden tot waterlopen, perceelsgrenzen en gebouwen blijven van
toepassing.
Traagwerkende meststoffen zijn:
gecertificeerde gft-en groencompost
boerderijcompost
bewerkte dierlijke mest en andere meststoffen, waarbij de stikstof slechts gedeeltelijk vrijkomt in het
jaar van opbrenging.
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