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Teelt van Rogge

BEDRIJFSPLAN EN PRODUKTOMSCHRIJVING
1.

Milieubeheer.
a.
Mineralen;
Het gebruik van kunstmest op het perceel van de Amelander
Rogge is niet toegestaan vanaf de oogst van de voorvrucht
(groenbemester niet meegerekend) tot de oogst van de
Amelander Rogge.
Gebruik van organische mest is wel toegestaan mits met
inachtneming van de overheidsvoorschriften betreffende
toedieningshoeveelheid, toedieningstijdstip en toedieningsmethode.
Op het perceel wordt langs watergangen een rand van
minimaal 85 cm. niet beteeld en bemest.
b.
Gewasbeschermingsmiddelen;
Het met behulp van gewasbeschermingsmiddelen bestrijden
van ziekten en plagen en het toepassen van
halmverkortingsmiddelen is in de onder 1.a beschreven
periode niet toegestaan.
In de aan het perceel Amelander Rogge grenzende percelen
dient de afstand van de perceelsgrens tot de spuitsporen van
de trekker tenminste de lengte van een spuitboom te
hebben.
Het gebruik van slakkenkorrels is niet toegestaan..
Wel mag gebruik worden gemaakt van ontsmet zaaizaad.
Het bestrijden van onkruid m.b.v. chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in de onder a. beschreven periode is niet
toegestaan met uitzondering van één chemische
onkruidbestrijding vóór opkomst van het gewas.
In perceelsranden mag gedurende de onder 1.a genoemde
periode geen chemische onkruidbestrijding worden uitgevoerd.

2.

Natuurbeheer.
*
Weidevogelbeheer;
De weidevogelstand wordt geïnventariseerd en de nesten
worden beschermd.

3.

Landschapsonderhoud.
*
Oude dijkjes in het land worden onderhouden.

4.

Kwaliteit Rogge.
*
Rogge wordt verbouwd op zandgrond.
*
Rogge moeten voldoen aan kwaliteitseisen die in overleg met
de afnemer (molenaar) schriftelijk worden vastgelegd

*

-

Alleen Amelander Rogge van een goede kwaliteit mag onder
deze benaming worden verkocht.

5.

Uitstraling.
a.
Erf;
Het bedrijf heeft een verzorgde uitstraling, is toegankelijk
voor bezoekers en men geeft blijk van "goed gastheerschap".
b.
Produktiewijze;
Er wordt aan bezoekers/consumenten uitleg gegeven over de
produktiewijze en zij kunnen ook zoveel mogelijk zelf
aanschouwen.

6.

Administratie.
a.
Het bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
c.
Het bedrijf voert een deugdelijke administratie zodat alle
voorgaande bepalingen te controleren zijn.

7.

Amelander Rogge.
a.
Aan alle voorgaande bepalingen omtrent produktiewijze en
produkteisen dient voldaan te worden.
b.
Het volgende specifieke Roggeras kan als Amelandse Rogge
verkocht worden:
- nog nader te bepalen
c.
Er zal worden onderzocht of het ras/de rassen die vroeger op
Ameland werden verbouwd, kunnen worden achterhaald en opnieuw
kunnen worden geïntroduceerd.

