Mijn grond is biologisch. Met het omschakelen van de koeien wacht ik tot er afzet is voor de
melk. Voldoe ik nu wel aan de eisen om (deels) biologische mest te gebruiken bij het bemesten
van de grond?
Antwoord :
De regelgeving zegt dat in principe de toegepaste mest biologisch moet zijn. Alleen indien dat niet
beschikbaar is, is gebruik van gangbare mest mogelijk tot maximaal 80%. Er worden wel eisen aan de
herkomst gesteld. In uw situatie betekent dat formeel dat u 20% biologische mest moet aankopen.
De controleurs van SKAL zijn er zich ter dege van bewust dat aankoop van biologische mest voor
omschakelende melkveehouders geen haalbare kaart is. Dit speelt momenteel sterk, want door de
wachtlijsten voor de levering van biologische melk zijn er nogal wat melkveebedrijven die de grond al
hebben omgeschakeld, maar wachten met de omschakeling van de koeien tot de afzet is geregeld.
De dieren krijgen in deze "wachtperiode" biologisch ruwvoer, maar gangbaar krachtvoer. In principe
zijn dan de dieren nog gangbaar, dus ook de mest is nog gangbaar. Bij SKAL wordt nu de discussie
gevoerd hoe om te gaan met dit punt van 20% biologische mest op omschakelende melkveebedrijven.
SKAL zal een voorstel bij het Ministerie van LNV indienen; LNV zal dat officieel moeten bekrachtigen
voordat het in werking treedt. U kunt uw SKAL-controleur vragen om u op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen.
Vragen over regelgeving en de interpretatie daarvan kunt u altijd stellen aan uw SKAL-controleur of
aan SKAL in het algemeen, bijvoorbeeld via de website www.skal.nl. De regelgeving staat in het
geheel weergegeven op deze website via de knop "Regelgeving". SKAL heeft ook meer leesbare
publicaties met de regelgeving per sector. Die zijn vanaf de hoofdpagina van SKAL te vinden via de
knop "Publicaties", gevolgd door "Regelgeving (in gewone taal beschreven)".
Deze vraag is beantwoord op: 19-6-2003

