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BEMESTING
IN HET KADER VAN MAP IV
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HET HUIDIGE MESTDECREET

ig

ht

Binnen de regelgeving van het huidige mestdecreet (MAP IV), werd de sierteelt in vollegrond onder
de groenten groep II ingedeeld. Dit betekent dat enerzijds de bemestingsnormen maar anderzijds
ook de bijkomende maatregelen van deze groep moeten gehandhaafd worden. Omdat de
bemesting in de sierteelt slechts weinig raakvlakken heeft met die van de groententeelt werd op
13 mei ll. een eerste ontmoetingsdag tussen de mestbank en de sierteeltsector georganiseerd.
En waarom je als vollegrondssierteler zeker aanwezig moet zijn op één van de praktijk
demodagen die in juni georganiseerd wordt, lees je hieronder.
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Dominique Van Haecke, Filip Rys – foto's PCS
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Het doel van de ontmoetingsdag tussen de mestbank (VLM) en
de sierteeltsector was dubbel: het toetsen van de MAP IV
maatregelen en -doelstelling aan de praktijk in de sierteeltsector en de start van de voorbereiding voor MAP V. Zowel de
dienst Kennis en Beleid als de dienst Bedrijfsadvies en
Sensibilisering (BAS) van de VLM waren aanwezig om op deze

▲ Driemaal verplante conifeer

ontmoetingsdag waarbij de focus lag op de bemesting, van
potchrysanten, knolbegonia’s en boomkwekerijgewassen.

▲ Fijnspar tweede groeijaar
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Een echte stap naar wederzijds begrip
De ontmoetingsdag op 13 mei werd in twee delen opgevat. De
deelnemers aan de ontmoetingsdag waren medewerkers van
de Vlaamse Landmaatschappij, het Proefcentrum voor
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• groentenadvisering
- verplichte staalnames
- versnippering van de percelen
• het advies afgestemd op de sierteelt
• het bemestingsregistratiesysteem voor de sierteelt
Aan de hand van bezoeken aan enkele boomkwekerijpercelen
werden bovenstaande technieken en/of knelpunten in de
praktijk getoond. Er werd in eerste instantie gekozen om
enkele boomkwekerijen te bezoeken. Voor de andere deelsectoren van de sierteelt was het nog te vroeg in het groeiseizoen maar een bezoek kan eventueel in de loop van het
seizoen verder bekeken worden. Er werd gewezen op de
complexiteit van de bemestingsstrategieën in de diverse
deelsectoren, zijnde een bosboomkwekerij, een laanboomkwekerij en een kwekerij van sierheesters. Door het overleg
was het mogelijk om onze standpunten kenbaar te maken en
aan wederzijds respect te winnen.
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Demonamiddagen
In navolging van deze erg nuttige ontmoetingsdag willen we
nu de siertelers zelf informeren en betrekken. Daarvoor
worden er in juni door ADLO, AVBS en PCS drie demonamiddagen op praktijkbedrijven georganiseerd (zie het programma
hieronder). Op deze demonamiddagen willen we vooral komen
tot de uitwisseling van praktijkervaring en getuigenissen van
bedrijfsleiders over de diverse aspecten van ‘beredeneerd
bemesten in vollegrond’.
Verder zal er een werkgroep ‘Bemesting’ opgericht worden die
voorstellen dient te doen om tot een milieukundig verantwoorde bemesting in de sierteelt te komen die gelijk ook economisch en teelttechnisch haalbaar is.
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Sierteelt, de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling en
AVBS. Er werd een overzicht gegeven van de resultaten van de
demoproeven die in 2012 werden opgevolgd in het kader van
het ADLO-project “Het KNS-bemestingssysteem toegepast in
de grondgebonden sierteelt”. Aansluitend werd een rondetafelgesprek gehouden waarbij de typische bemestingstechnieken en/of knelpunten met de huidige reglementering
werden besproken waarbij gefocust werd op:
• de zeer grote diversiteit o.a. inzake gewassen, teeltsystemen, groeistadia en -fases, perceelsinrichting
• de bemestingstechnieken: gefractioneerde bemesting en
gerichte bemesting
• de organische bemesting
• de inzet van groenbedekkers
• de dualiteit MAP-normen en vereisten inzake bodemvruchtbaarheid
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▲ Tweede groeiseizoen Acer Oculatie zomer 2012

HOE BEKIJKT DE SECTOR DIT IN DE PRAKTIJK?
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Door in overleg te gaan met de VLM was het mogelijk de standpunten van de sierteeltsector beter
kenbaar te maken en aan wederzijds respect te winnen. Vooral het contact met de bedrijven was
bijzonder leerrijk.
Lucien Verschoren, voorzitter Verbond van Boomtelers
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Onze siertelers en boomtelers zijn zich ervan bewust dat zij
gebaat zijn met staalnames teneinde inzicht te krijgen over de
voedingstoestand van de bodem en gerichter te kunnen
bemesten. Toch is de link tussen de maatregelen van het
huidige mestdecreet en de praktijk niet altijd duidelijk. Zo
roept onder andere het opnemen van onze sector in de
“groenten groep II” bij de telers veel vragen op. Onze gronden,
en dit in tegenstelling met de groentensector, krijgen vaak
maar om de 4 à 5 jaar een voorraadbemesting toegediend in
de vorm van stalmest en/of groencompost. Vollegrondsboomkwekerij is vaak een vierjarige teelt. Daarbij is een kwalitatief
hoogstaand boomkwekerijproduct op de markt brengen dé
eerste doelstelling. Staalnames, zeker bij gronden die in het
voorjaar net beplant (lees bemest) zijn, kunnen perfect bij die
eerste doelstelling aansluiten. Het nemen van een grondstaal
na een nieuwe beplanting kan eventueel ook nog in het
groeiseizoen als dat gebeurt voor de laatste bijbemesting.
Eveneens is het nuttig om voor bepaalde plantengroepen
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(spillenteelt, coniferen, rozen, enzovoort) één bodemstaal te
nemen om meer inzicht te krijgen in de voedingstoestand van
de bodem.
Zoals hierboven door het PCS gesteld, zijn tijdens het overleg
van de sector met de VLM heel wat problemen en mogelijkheden aan bod gekomen. Vanuit de boomkwekerij onthoud ik
zeker de nood aan meer kennis over:
1. de N-behoefte van onze gewassen. De diversiteit is zeer
groot en bijkomend onderzoek is dringend nodig;
2. mineralisatie uit stalmest en groencompost in relatie tot
grondbewerkingen bijvoorbeeld bij onkruidbestrijding;
3. de bodemkwaliteit en hoe deze op peil te houden in relatie
tot de huidige maatregelen in MAP IV;
4. manieren om bij een meerjarige teelt toch voldoende
organische meststof en humus toe te dienen.
Aan het PCS, de bodemkundige dienst van België, en de
erkende labo’s vragen we om samen met de sector verder te
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Vanuit de knelpunten in MAP IV zullen we MAP V voorbereiden. Daarbij willen we dat rekening gehouden wordt met
specifieke vragen. Een verdere opname in “groenten groep II”
ziet de sector niet zitten. Wel wordt nagedacht over de
mogelijke opsplitsing in deelgroepen zoals bosbomen,
laanbomen, rozen, sierheesters en coniferen. De volgende
maanden zal duidelijk worden welke mogelijkheden er zijn
voor onze sector.
Ondertussen nodigen we alle siertelers van harte uit op de
demodagen van ADLO en de besprekingen van het mestactieplan binnen de gilden. ■

werken aan oplossingen voor deze vragen en knelpunten.
Tegelijk is het belangrijk te weten dat je nu al bij het PCS
terecht kan voor een begeleiding van de bemesting op je
bedrijf. Hierbij is een tussenkomst in de kosten voorzien.
Meer informatie hierover kan je zeker navragen op het PCS
(09/353.94.94).
Tot slot wil ik aangeven dat we tijdens de ontmoetingsdag van
de VLM vernamen dat de betrokken diensten willen meedenken met de sector om begeleide bemesting met staalname te
laten slagen. VLM ziet een voorname rol in adviesverlening
aan de telers.
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DEMONAMIDDAGEN ‘BEREDENEERD BEMESTEN IN SIERTEELT
VOLLEGROND’

AV

De Vlaamse overheid - Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame
Landbouwontwikkeling, het Proefcentrum voor Sierteelt en AVBS nodigen u uit voor
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WAAR – WANNEER
Donderdag 13 juni 2013 | 13.00u - 17.00u | Putte - Antwerpen
Bedrijven Op De Beeck & Van Pelt – Start: Lierbaan 194A, 2580 Putte
Vrijdag 21 juni 2013 | 13.00u - 17.00u | Beernem – West-Vlaanderen
Bedrijf Storme – Weg naar Sint-Kruis 13A, 8730 Beernem
Vrijdag 28 juni 2013 | 13.00u - 17.00u | Wetteren – Oost-Vlaanderen
Bedrijf Boomkwekerij De Winter Gebr. bvba – Jabekestraat 96, 9230 Wetteren
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PROGRAMMA
13.00 u: Verwelkoming
Pascal Braekman (ADLO) & Dominique Van Haecke (PCS)
13.30 u: Teelttechnische discussie over diverse aspecten van ‘beredeneerde bemesting’ a.d.h.v. volgende thema’s :
1) mogelijkheden bemesting op basis van bodemanalyse en bemestingsadvies
2) alternatieve inzet van organische bemesting naar type en gebruik
3) welke tuinbouwspecifieke minerale meststof wanneer inzetten
4) voor- en nadelen gerichte toediening meststoffen
5) kansen voor inzet groenbemesters als vang- en/of tussengewas
17.00 u: Napraten bij een drankje aangeboden door de organisatoren
AANVULLING 28 JUNI 2013 TE WETTEREN: DEMONSTRATIE VAN CONCRETE MAATREGELEN
INZAKE GEINTEGREERDE GEWASBESCHERMING (IPM) IN DE BOOMKWEKERIJ

C

INSCHRIJVEN
Deelname is GRATIS. Inschrijven is gewenst via info@pcsierteelt.be. Er wordt stipt gestart. Gelieve
tijdig aanwezig te zijn !
COÖRDINATIE & INLICHTINGEN
• Pascal Braekman (ADLO), tel. 09 272 23 09, www.vlaanderen.be/landbouw
• Dominique Van Haecke (PCS), tel. 09 353 94 83, www.pcsierteelt.be

18

sierteelt&groen nr 10 2013.indd 18

Sierteelt&Groenvoorziening 10 • 1 juni 2013

28/05/13 15:14

