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BODEM EN BEMESTING

NAAR EEN GOEDE WATERKWALITEIT
Elke sierteler heeft de opdracht om zijn bemesting op dusdanige wijze te beredeneren dat er zo
weinig mogelijk stikstof en fosfor in het oppervlaktewater terechtkomt. De Vlaamse doelstelling is
om in 2018 naar 5% rode MAP-meetpunten te gaan. Informatie en intensieve samenwerking
tussen alle betrokkenen is de oplossing. We zetten het nieuwe jaar in met een EXTRA die de
voornaamste punten bundelt. Deze artikelenreeks kwam tot stand door de samenwerking tussen
PCS (Dominique Van Haecke, Verónica Dias, Marijke Dierickx), Departement Landbouw en Visserij
(Pascal Braekman) en AVBS (Nele Lauwers).

MAP-MEETPUNTEN 2014-2015
In het meetjaar 2014-2015 kleurden
20,8% MAP-meetpunten rood. Over
gans Vlaanderen zijn er 755
MAP-meetpunten verspreid in waterlopen in landbouwgebied waar op
geregelde tijdstippen nitraat en
ortho-fosfaat worden gemeten.
Dankzij de intensieve aanpak van het
CVBB krijgen we steeds meer inzicht
in de oorzaak van de overschrijdingen
in die gebieden en worden de bedrijven die aan de grondslag hiervan
liggen, begeleid. Begin december 2015
verscheen deze analyse in het vakblad.
Van de rode MAP-meetpunten werden
58% beïnvloed door land- en tuinbouw.
Daarnaast worden 21% van de rode
MAP-meetpunten beïnvloed door
nitraatrijk bronwater dat eerder een
weerspiegeling is van de landbouwpraktijken van enkele jaren geleden.
Jammer genoeg zijn bij 5% van de
rode MAP-meetpunten de overschrijdingen nog steeds het gevolg van
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wanpraktijken, lozingen en overtredingen. Bij 8% van de MAP-meetpunten
kan de oorzaak niet (meer) achterhaald worden. Dit zijn meestal groene
MAP-meetpunten met een plotse en
éénmalige overschrijding. Het aandeel
MAP-meetpunten omwille van
niet-landbouwinvloed is fel gedaald
(nog maar 1% het voorbije meetjaar).
Van 7% van de rode MAP-meetpunten
wordt de oorzaak nog door CVBB
onderzocht.
Voor 2015 resumeert CVBB: “Het
aantal nieuwe rode punten is beduidend hoger dan vorig jaar (35 tegenover 21). Bijna in alle provincies stijgt
het aantal nieuwe rode punten. Deze
worden niet gecompenseerd door de
nieuwe groene punten (nu 28, vorig
jaar 56). ”Fraaier dan de korte termijn
oogt de evolutie op middellange
termijn: in tien jaar tijd is het aantal
rode meetpunten bijna gehalveerd.
Vooral Oost-Vlaanderen (van 50 naar
15) en West-Vlaanderen (van 142 naar

70) hebben hiertoe bijgedragen.
Vlaams-Brabant en Antwerpen
reduceerden het aantal rode meetpunten het voorbije decennium met
ongeveer een derde en Limburg met
20 procent.
2016 WORDT HET JAAR VAN DE
WAARHEID VOOR DE WATERKWALITEIT !
Dit jaar zal het er meer dan ooit op
aankomen om op maat te bemesten
én met kennis van zaken over bijvoorbeeld de bodemvoorraad en reeds
beschikbare nutriënten in de bodem.
In 2017 voorziet de Europese Commissie een tussentijdse evaluatie die bij
een negatief resultaat zal leiden tot
het opleggen van strengere regels.
Elke bemesting kan impact hebben op
de waterkwaliteit waardoor er zeer
doordacht moet mee omgesprongen
worden. Het aantal MAP-meetpunten
met een overschrijding is de voorbije
jaren lineair gedaald, maar er is nog
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CONTAINERVELDEN EN PERMANENTE OVERKAPPINGEN
Voor bemesting in serres en containervelden is het belangrijk dat het
gebruikte water gerecirculeerd wordt
en dat er geen water met meststoffen
in de beek terechtkomt. Een aandachtspunt voor serres is wel dat nu
alle overkapte landbouwgronden vanaf
0,5 ha aangifteplichtig worden. De
grote lijnen van bemesting in vollegrondsteelten komen in de volgende
artikels aan bod. Q

WERKGROEP ‘BEMESTING VOLLEGRONDSSIERTEELT’
De nieuwe bemestingsregels binnen MAP 5 werden voorbereid met een
werkgroep van siertelers in samenwerking met PCS, Departement Landbouw
en Visserij en AVBS. Op basis van de goede discussies die we hier voerden,
was er intens en constructief overleg met VLM mogelijk. Naar aanleiding van
de consensusnota, die opgesteld werd vanuit de werkgroep, werd de sierteeltsector als aparte teeltgroep opgenomen binnen de MAP-regelgeving. Dat
er bij het nieuwe MAP 5 opnieuw vragen en bedenkingen ontstaan, is duidelijk. Het is dan ook de bedoeling om dit opnieuw met een groep van siertelers
op te volgen om hiermee op de nodige momenten met de overheid te overleggen.
9RRUPHHULQIRUPDWLHRYHUGH]HZHUNJURHSNDQMHELM3&6 'RPLQLTXH9DQ
Haecke), Departement Landbouw en Visserij (Pascal Braekman) of AVBS
(Nele Lauwers) terecht.
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een lange weg af te leggen om de
Vlaamse doelstelling van 5% in 2018
te halen.

BEMESTING EN STAALNAMES
Vanaf 2016 wordt het systeem ‘werkzame stikstof’ verplicht. De maximale
stikstofbemestingsnormen blijven op hetzelfde niveau, maar de fosforbemestingsnorm daalt.

STIKSTOFBEMESTINGSNORMEN IN MAP 5
Terwijl in het 4de actieprogramma ‘sierteelten’ met betrekking
tot de stikstofbemestingsnormen als “groenten van groep II”
werden beschouwd, vormen ze vanaf 2015 een aparte teeltgroep omdat deze teelten en teeltsystemen vrij divers zijn en
verschillen van de groenteteelt. De volgende tabel geeft de
N-bemestingsnormen voor sierteelten. Deze bemestingsnormen gelden op bedrijfsniveau. Dit betekent echter niet dat de
volledige stikstofbemestingsnorm mag geconcentreerd
worden op slechts een beperkt aantal percelen. Naast
onderstaande bemestingsnormen op bedrijfsniveau geldt
trouwens dat er op een individueel perceel landbouwgrond
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een maximale hoeveelheid stikstof mag gegeven worden die
gelijk is aan het dubbele van de hoeveelheid stikstof die op dat
perceel mag worden opgebracht.
Werkzame N (kg/ha)
Zand
sierteelt

160

Niet-zand
180

Dierlijke N
(kg/ha)
170

Bedrijven met sierteelt en boomkwekerij in vollegrond zijn
verplicht om voldoende stikstofanalyses te laten nemen met
bijhorend bemestingsadvies. Als je niet de nodige stikstofanalyses
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laat uitvoeren, wordt de stikstofbemestingsnorm in het volgende
jaar verlaagd. Per 6 ha boomkwekerij vollegrond (meerjarige
teelt) moet je een staal en advies aanvragen. Voor andere
sierteeltgewassen (niet meerjarig) is 1 staal per 2 hectare
verplicht. Het resultaat moet telkens naar boven afgerond worden
en indien het aantal percelen kleiner is, wordt het aantal te
nemen stalen beperkt tot het aantal percelen. De analyse moet
aangevraagd worden bij een erkend labo (lijst op www.vlm.be) en
voor een advies kan je bij het labo of PCS terecht. Deze staalnameverplichting geldt niet voor teelten waar in de verzamelaanvraag de gespecialiseerde productiemethode ‘CIV’ (Container in
vollegrond), zoals potchrysanten en laurieren, aangeduid werd.
Na de verwerking van de gegevens van de verzamelaanvraag kan
je op het Mestbankloket nakijken hoeveel stalen je nog moet
nemen. Het is raadzaam om in de loop van het jaar op het
Mestbankloket na te gaan of alle genomen stikstofstalen bij de
VLM bekend zijn.

V Voor het begin van een teelt wordt er aangeraden om een volledige

analyse van de bodem te laten uitvoeren.

FOSFORBEMESTINGSNORMEN IN MAP 5
Zonder bodemanalyse van het plantbeschikbare fosfaat
(ingediend voor 31 augustus 2015), is de fosforbemestingsnorm 55 kg P2O5/ha. Deze norm komt overeen met een bodem
klasse III, ingedeeld op basis van het plantbeschikbare fosfaat.
Vanaf 2017 daalt de norm voor percelen zonder analyse naar
45 kg P2O5/ha.

De bemestingsnorm geldt op bedrijfsniveau en is gelijk aan de
som van de fosfaatbemestingsnormen op perceelsniveau.
Binnen de norm op bedrijfsniveau bestaat er dus een bepaalde vrijheid in het toebrengen van bemesting op de percelen op
voorwaarde dat dit op een beredeneerde manier gebeurt zodat
nutriëntenverliezen naar oppervlakte- en grondwater tot een
minimum beperkt zijn.

Heb je een bodemanalyse van het plantbeschikbare fosfaat,
dan is de fosforbemestingsnorm afhankelijk van het plantbeschikbare fosfaat in de bodem (zie tabel). Percelen met de
laagste hoeveelheid plantbeschikbare fosfaat in de bodem
behoren tot klasse 1 en hebben de hoogste bemestingsnorm
(85 kg P2O5/ha) . Percelen met de hoogste hoeveelheid
plantbeschikbare fosfaat in de bodem behoren tot klasse 4 en
hebben de laagste bemestingsnorm (45 kg P2O5/ha).
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De fosforbemestingsnormen in klasse 3 en 4 zijn meer en
meer gericht op een netto fosforuitmijning van de bodem.
Bodemklasse

Klasse I

Maximale fosfor
bemestingsnorm
(kg P2O5/ha) na
staalname

Klasse II

85

Klasse III Klasse IV

65

55

45

Door middel van een bodemanalyse van het plantbeschikbare
fosfaat kan je aantonen dat een perceel tot een andere klasse
dan de referentieklasse behoort. De grenzen die bepalen in
welke klasse het perceel valt, worden in de volgende tabel
weergegeven. De bodemanalyse waarop het plantbeschikbare
fosfaat vermeld staat, moet vóór 31 augustus bij de Mestbank
ingediend worden, zodat het perceel het jaar nadien in de
desbetreffende klasse kan worden geklasseerd. Het heeft dus
zeker zin om de percelen die volgens een bodemanalyse in
klasse 1, 2 of 3 vallen, in te dienen voor 31 augustus 2016. De
resultaten van een bodemanalyse blijven 5 jaar geldig. Een
staal genomen in 2016 is geldig tot en met 2021. Als er na die
5 jaar geen nieuw staal ingediend wordt, gaat de klasse van
KHWSHUFHHODXWRPDWLVFK««QNODVVHRPKRRJ(HQʖQDQFLOH
tegemoetkoming voor de fosfaatanalyse is mogelijk als het
bodemstaal genomen is in 2015 of later. Bovendien moet het
perceel minstens een klasse lager worden ingedeeld dan de
klasse die van toepassing is én moet het perceel zijn ingedeeld in klasse I of II. Er is een forfaitair bedrag vastgelegd van
50 euro voor grasland en 25 euro voor akkerland.
Klasse

Akkerland
(mg P/100g droge grond)

Klasse 1 (lage P-beschikbaarheid)

< 12

Klasse 2 (P streefzone)

> 12 en < 18

Klasse 3 (matige P-beschikbaarheid) > 18 en < 40
Klasse 4 (hoge P-beschikbaarheid)

> 40

Binnen het Mestdecreet worden er daarnaast fosfaatverzadigde gebieden afgebakend. Dit wordt weergegeven in de
verzamelaanvraag. Ook hier kan je door middel van een
bodemanalyse een vrijstelling aanvragen. Op percelen die tot
een fosfaatverzadigd gebied behoren, mag er maximaal 40 kg
fosfaat per hectare gestrooid worden.
Om de aanvoer van organische stof naar de bodem te ondersteunen, wordt bovendien het gebruik van stalmest en
compost gestimuleerd door meer ruimte te scheppen binnen
de bemestingsnormen. Voor percelen in fosfaatklasse 1 en 2
moet slechts 50% van de fosfaatbemesting afkomstig van
stalmest of compost in rekening gebracht worden voor de
EHPHVWLQJVQRUPHQ%LMJHEUXLNYDQJHFHUWLʖFHHUGH*)7RI
groencompost geldt deze regel van 50% van de fosfaatbemesting voor alle percelen, ongeacht de fosfaatklasse. Dit laatste
geldt niet voor stalmest.
STIKSTOFSTALEN
Overzicht ‘Wanneer welk type staal’
Voor het begin van een teelt wordt er aangeraden om een
volledige analyse van de bodem te laten uitvoeren. Best is om
de bodemstaalname uit te voeren vooraleer er organische
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bemesting, zoals stalmest, op het perceel uitgereden werd.
Werd de organische bemesting al uitgevoerd, dan wordt er
aangeraden om 4 weken te wachten vooraleer het bodemstaal
wordt genomen. De analyseresultaten zullen een beeld geven
van de voedingstoestand van de bodem. Hieruit kan dan
opgemaakt worden of een bijsturing vóór de aanplant noodzakelijk is. Als de staalname en de analyse door een erkend labo
uitgevoerd werden en er werd ook nitraat en ammonium
bepaald, dan telt die analyse mee als ‘verplichte stikstofanalyse met bemestingsadvies’. Als ook de plantbeschikbare fosfaat
bepaald werd, dan kan deze analyse tevens gebruikt worden
om het perceel in een andere fosfaatklasse in te delen. Wordt
op het analyseresultaat ook de pH en het koolstofgehalte
vermeld, dan telt deze analyse eveneens mee in het kader van
de randvoorwaarden. Volgens de randvoorwaarden moet
iedere land- en tuinbouwer per begonnen schijf van 5 hectare
minstens één analyseresultaat kunnen voorleggen. Dit aantal
wordt begrensd door het aantal aangegeven percelen landbouwgrond die geen grasland zijn of geen permanente
bedekking hebben.
Als de voedingstoestand voor de aanplant (indien nodig)
bijgestuurd werd en er een basisbemesting (al dan niet
organisch) gegeven werd, kan een stikstofanalyse van de
bewortelde bodemlaag aangeven of een bijbemesting al dan
niet nodig is. De stikstofanalyse kan best uitgevoerd worden in
de periode van half mei tot begin augustus zodat ook de
invloed van de mineralisatie in rekening gebracht wordt.
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Informatie op het mestbankloket
Om informatie op het mestbankloket te raadplegen, moet er
ingelogd worden via de elektronische identiteitskaart. Inloggen doe je door volgende stappen te volgen:
1. Surf naar www.mestbankloket.be
2. Aanmelden als landbouwer
3. Aanmelden met eID via elektronische identiteitskaart
4. Klik op de exploitatie
In de linker menubalk kan dan geselecteerd worden welke
bedrijfseigen informatie geraadpleegd zal worden.
Via het mestbankloket kan de status van het bedrijf, focus- of
niet-focusbedrijf, geraadpleegd worden.
Via de knop staalnames kan nagegaan worden hoeveel
verplichte stikstofstalen met bemestingsadvies er moeten
genomen worden op het bedrijf. Later op het jaar kan hier ook
nagegaan worden of er op het bedrijf nitraatresidu’s moeten
genomen worden. De Mestbank heeft alle aanvragen voor de
toekenning van een nieuwe fosfaatklasse, die ten laatste zijn
ingediend op 31 augustus 2015, behandeld. De rapporten
bevatten een overzicht van de ingediende fosfaatanalyses per
perceel met de toegekende fosfaatklasses en de eventuele
ʖQDQFLOHWHJHPRHWNRPLQJYRRUGHDQDO\VHV
Er kan tevens een overzicht geraadpleegd worden van de
aangevoerde mest op het bedrijf. Tijdens het jaar worden er
ook bemestingsprognoses voor de geselecteerde exploitatie
gemaakt. Hierin kan teruggevonden worden hoeveel nutriënten er op bedrijfsniveau mogen gebruikt worden. Q
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HOE WERKZAME STIKSTOF TOEPASSEN
IN DE VOLLEGRONDSSIERTEELT
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Vanaf 2016 valt het systeem ‘totale stikstof’ weg en moeten de siertelers hun bemesting
berekenen via het systeem ‘werkzame stikstof’. Bent u klaar om dit systeem toe te passen?
Hieronder alvast drie praktische rekenvoorbeelden om u op weg te helpen.

WAAROM VALT HET SYSTEEM
‘TOTALE STIKSTOF’ WEG?
Het systeem op basis van ‘totale
stikstof’ is nog te verdedigen wanneer
men enkel werkt met kunstmeststoffen, omdat alle stikstof in kunstmest
werkzaam is (minerale vorm). Maar
wanneer men ook werkt met organische meststoffen, groenbedekkers en
oogstresten is dit systeem niet meer
realistisch. Het houdt immers geen
rekening met een groot deel van de
stikstof die nog organisch gebonden is
en dus het jaar van toedienen niet
beschikbaar komt voor de planten.
WAT IS HET SYSTEEM ‘WERKZAME
STIKSTOF’?
Met het systeem ‘werkzame stikstof’
wordt enkel rekening gehouden met
de hoeveelheid N die in het jaar van
toedienen uit een meststof vrijkomt.
Om deze hoeveelheid stikstof te
EHSDOHQPRHWGHZHUNLQJVFRIʖFLQW
van de betreffende meststof in
rekening gebracht worden. De werNLQJVFRIʖFLQWLVKHWSHUFHQWDJHYDQ
de totale stikstof die in het jaar na
toedienen vrijkomt.
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Werkzame stikstof van een organische meststof (kg/ton)
WRWDOHVWLNVWRI NJWRQ [ZHUNLQJVFRIʖFLQW 
Tabel 1: FORFAITAIRE SAMENSTELLING EN WERKINGSCOËFFICIËNTEN VOOR STALMEST EN GROENCOMPOST
Forfaitaire samenstelling

Meststoffen
Kunstmeststoffen
Stalmest
*HFHUWLʖFHHUGHFRPSRVW

Stifstof (kg
N/ton)

Fosfor (kg
P2O5/ton)

Werkingscoëffciënt
(%) (**)

Vrijstelling
(%)
(**)

Kalium
(kg K2O/ton)

Stikstof

Fosfor

-

-

-

100

100

7,1

2,9

8,1

30

100 (*)

7

3

4,2

15

50

9RRUSHUFHOHQLQGHIRVIDDWNODVVHVHQLVGHZHUNLQJVFRIʖFLQWYRRUIRVIRU9RRUSHUFHOHQLQIRVIDDWNODVVHV
HQZRUGWHHQZHUNLQJVFRIʖFLQWYRRUIRVIRUYDQWRHJHNHQG
(HQZHUNLQJVFRHIʖFLHQWLPSOLFHHUWGDWKHWQXWULQWQLHWPHWHHQYROOHGLJYULMNRPWYRRUGHSODQW(HQYULMVWHOOLQJYDQ
fosfor betekent dat deze eenheden maar voor de helft gerekend moeten worden.

In tabel 1 ziet u voor stalmest en
groencompost, de forfaitaire samenVWHOOLQJHQGHZHUNLQJVFRIʖFLQWYRRU
stikstof en fosfor.
Voor u de verschillende bemestingsrekenvoorbeelden bekijkt, raadpleeg
zeker eerst het artikel ‘Bemesting en

staalnames’ op pagina 17 voor meer
informatie over de bemestingsnormen.
Voorbeeld 1: Een boomkweker wil zijn
perceel bemesten met stalmest voor
een nieuwe aanplant van coniferen.
Omdat dit een tweejarige teelt is, wil
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men bemesten aan de maximale
toegelaten dosis.
Wanneer men de norm voor dierlijke
mest volledig wil invullen, moet men
naast de stikstofnorm (170 kg N) ook
rekening houden met de fosfaatnorm.
Deze laatste kan namelijk limiterend
zijn, afhankelijk van de fosfaatklasse
waartoe het betreffende perceel
behoort. In onderstaand voorbeeld
wordt uitgegaan van een perceel in
fosfaatklasse 3.
N-norm(dierl): 170 kg/ha
170 : 7,1 = 23,9 ton stalmest/ha
MAAR
P-norm (Klasse III): 55 kg/ha
55 : 2,9 = 18,9 ton stalmest/ha
Hoeveel stikstof moet in rekening
gebracht worden voor 18,9 ton
stalmest/ha?

3ZHUNLQJVFRIʖFLQWVWDOPHVW
18,9 x 2,9 x 1 = 55 kg P2O5
Voorbeeld 2: Een knolbegoniateler wil
]LMQSHUFHHOEHPHVWHQPHWJHFHUWLʖceerde groencompost aan de maximale toegelaten dosis omdat hij het
organische koolstofgehalte in zijn
bodem aanzienlijk wil doen stijgen.
Zijn perceel ligt in de zandstreek.
Er is geen vooropgestelde norm voor
de toediening van groencompost, dus
moet men rekening houden met de
totale stikstof- en fosfornorm.
N-norm totaal (zand): 160 kg/ha
160 : 7 : 0,15 = 152,4 ton compost
/ha
MAAR
P-norm (Klasse III): 55 kg/ha
55 : 3 : 0,5 = 36,7 ton compost/ha
Hoeveel stikstof moet in rekening
gebracht worden voor 36,7 ton
groencompost/ha?
1ZHUNLQJVFRIʖFLQWVWDOPHVW
36,7 x 7 x 0,15 = 38,5 kg N
3ZHUNLQJVFRIʖFLQWVWDOPHVW
36,7 x 3 x 0,5 = 55 kg P2O5
Voorbeeld 3: Een potchrysantenteler
wil zijn perceel bemesten met dierlijke
mest. Zijn perceel ligt in de zandstreek
en zit in klasse III voor de fosfornorm.
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1ZHUNLQJVFRIʖFLQWVWDOPHVW
18,9 x 7,1 x 0,3 = 40 kg N
VMaar wanneer men werkt met organische meststoffen, groenbedekkers en oogstresten is het
systeem ‘totale meststof’ niet meer realistisch.

Hij wenst een basisbemesting mee te
geven bij het planten met een traagwerkende meststof (19-5-20) aan 6 g
per pot via rijbemesting (licht ingewerkt onder de potten). Hoeveel
stalmest kan hij nog op zijn perceel
toedienen binnen de geldende bemestingsnormen?
Stap 1: Bemestingswaarde van 6 g
per pot kunstbemesting (19-5-20)
6 g x 20 000 potten = 120 kg
120 kg x 19 % x 100 % = 22,8 kg N
120 kg x 5 % x 100 % = 6 kg P2O5
Stap 2: Hoeveel stalmest kan er
toegediend worden binnen de
bemestingsnormen?
Stikstofbemestingsruimte over:
160 – 22,8 = 137,2 kg N
Dus 137,2 : 7,1 =
19,3 ton stalmest/ha
Fosforbemestingsruimte over:
55 – 6 = 49 kg P2O5
Dus 49 : 2,9 : 100 % =
16,9 ton stalmest/ha

Stap 3: totaal bemest bij aanplant
• Stikstof:
Via stalmest: 16,9 x 7,1 x 30 % =
36 kg N/ha
Via kunstmest: 22,8 kg N/ha
Totaal: 36 + 22,8 = 58,8 kg N/ha
• Fosfor:
Via stalmest: 49 kg P2O5/ha
Via kunstmest: 6 kg P2O5/ha
Totaal: 49 + 6 = 55 kg P2O5/ha
Stap 4: Bemestingsruimte voor
bijbemesting
Stikstof: 160 kg N/ha – 58,8 kg N/ha =
101,2 kg N/ha
Er is dus nog ruimte om 101,2 kg N/ha
te strooien. Afhankelijk van een
tussentijdse bodemanalyse eind juli
zal er al dan niet nog stikstof bijbemest worden.
Fosfor: 55 kg P2O5/ha – 55 kg P2O5/ha =

0 kg P2O5/ha

De fosfornorm is bereikt, er is dus
geen ruimte voor nog een bijbemesting met fosfor. Q

De fosfaatnorm is de beperkende
factor dus mag er maximaal 16,9 ton
stalmest/ha gestrooid worden.
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BEMESTING RICHTING 5% RODE
MAP-MEETPUNTEN … CVBB HELPT MEE!
Om de waterkwaliteit verder te verbeteren, kunnen de plaatselijke siertelers rekenen op CVBBondersteuning via de werking van de waterkwaliteitsgroepen.

Vanuit het CVBB wordt ook de dienstverlening ‘Individuele begeleiding bemesting’ aangeboden. Enerzijds word je
begeleid inzake bemesting met het oog
op het behoud of zelfs de verbetering
van de uiteindelijke plantkwaliteit. Er
wordt samen met de sierteler nagegaan
waar het interessant is om een bodemstaal te nemen en welke analyse erop
kan uitgevoerd worden. Bij de analyseresultaten wordt dan ook een bemestingsadvies op maat van je bedrijf
meegestuurd. Anderzijds wordt er
tijdens de begeleiding ook rekening
gehouden met de op dat moment
geldende mestwetgeving en de regels
waaraan je je als sierteler moet houden.
Alle sierteeltbedrijven kunnen hierop
beroep doen. Onder bepaalde voorwaarden kan de sierteler een CVBB-subsidie
genieten van maximaal €300:
• de sierteler vraagt voor de eerste keer
begeleiding aan of
• de sierteler had in één van de voorbije
drie jaar een overschrijding van het
nitraatresidu.
Voor verdere info en inschrijvingen kan
PHQWHUHFKWYLD'RPLQLTXH9DQ+DHFNH#
pcsierteelt.be. Q
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Binnen de waterkwaliteitsgroepen
worden een aantal MAP-meetpunten
met diffuse verontreiniging intensiever
opgevolgd. Het doel van deze intensieve
aanpak is het sturen van de bemesting
in de afstroomgebieden van rode
MAP-meetpunten. Ook de advisering
inzake fosforbemesting wordt mee
opgenomen in deze werking. De focus
ligt op de bedrijven met het grootste
grondgebruik in het afstroomgebied en
op de teelten met risico op een hoger
nitraatresidu. Per bedrijf worden per
teelt één of meerdere percelen in het
afstroomgebied van een rood
MAP-meetpunt met diffuse verontreiniging geselecteerd, waarbij risicoteelten
voor een hoger nitraatresidu prioritair
en intensiever worden opgevolgd.

BART DEQUIDT
“De begeleiding bemesting door CVBB
vind ik belangrijk om verschillende
redenen:
• Wij kunnen gaan bemesten op basis
van een bodemmonstername (met
daaraan gekoppeld advies), maar ik
ga ervan uit dat iemand die onderzoek doet naar bemesting in boomkwekerij meer weet dan ikzelf en ook
de behoeften van de boomkwekerijgewassen beter kent dan een dienst
die analyses doet voor en adviezen
geeft aan telers van de hele landbouwsector.
• Wij denken vaak dat we veel meststoffen moeten geven om goede
groei van onze gewassen te hebben,
maar dat is niet altijd nodig. We
geven vaak te veel en sinds ik mij laat
adviseren door CVBB, geef ik wat

minder meststoffen en toch blijft de
groei goed.
• De wetgeving verandert voortdurend.
Een adviseur die zich hoofdzakelijk
met bemesting bezighoudt, is sneller
op de hoogte van die veranderingen
en kan er ook gemakkelijker op
inspelen.
• Er wordt rekening gehouden met
PLMQVSHFLʖHNHZHQVHQ]RDOVEYE
zoveel mogelijk organische bemesting van plantaardige oorsprong.”
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LOPENDE PROEVEN ROND BEMESTING
OP HET PCS
BEMESTING IN DE VOLLEGRONDSSIERTEELT: HET TOTAALCONCEPT GEDEMONSTREERD!
Dit demonstratieproject (Departement Landbouw en Visserij)
moet de vollegrondssiertelers sensibiliseren om hun bemesting op een oordeelkundige en voldoende onderbouwde
manier toe te passen. Binnen dit project worden er verschillende aspecten die een invloed hebben op de bemesting
gedemonstreerd, namelijk mineralisatie van organische stof,
invloed van bekalking en mechanische onkruidbestrijding op
GHPLQHUDOLVDWLHSODDWVVSHFLʖHNHEHPHVWLQJJHIUDFWLRQHHUGH
organische bemesting in meerjarige teelten en groenbedekkers in de sierteelt. (01/03/2015-28/02/2017)
NUTRIENT MANAGEMENT IN HARDY NURSERY STOCK
(NUTRHONS)
Dit Engelse project is drieledig: 1- een literatuurstudie
uitvoeren over de beschikbare methoden om plantgroei in
functie van nutriëntenopname op te meten, 2 - een databank
opbouwen met nutriëntenbalansgegevens van verschillende
gewassen en 3- gangbare substraat- en bladanalyses vergelijken met sneltesten waarmee de telers de nutriëntenopname
snel en eenvoudig kunnen monitoren. (01/04/201531/03/2018)
NAAR EEN DUURZAME STIKSTOFBEMESTING IN DE SIERTEELT MET OOG VOOR PLANTKWALITEIT ÉN MILIEU
Dit project (Agentschap Innoveren & Ondernemen) wil de
huidige kennislacunes rond de stikstofbehoefte en –opname
van sierteeltgewassen opvullen om zodoende goed onderbouwde bemestingsadviezen te kunnen formuleren. Daarom
worden nu bij een aantal pioniersbedrijven gewasopnamecurves opgesteld die de stikstofbehoefte van verschillende
typegewassen weergeven in functie van het groeipatroon en
op jaarbasis. Verder wordt onderzocht hoe bijbemesting

Sierteelt&Groenvoorziening 3 • 15 februari 2016
Sierteelt&Groenvoorziening 3 • 15 februari 2016

optimaal wordt toegepast, wat het potentieel is van niet-destructieve metingen om het kritisch moment voor bijbemesting te bepalen en wat de stikstofnalevering is van organische
bemesting. (01/01/2016-31/12/2019)
HEATHLAND-DERIVED ORGANIC AMENDMENTS FOR
AUGMENTATION OF SOIL-C AND REDUCTION OF PEAT-DEPENDANCE IN HORTICULTURE IN FLANDERS (HEATH4PEAT)
Het MIP-ICON-project Heath4Peat wil een innovatieve,
bodemverbeterende en koolstofrijke toeslagstof ontwikkelen
voor de grondgebonden sierteelt waarbij het mineralisatieproces en de stikstofvrijzetting kunnen gestuurd worden in functie
van de teelt. Het potentieel van reststromen uit natuurgebieden zoals plagsel, choppermateriaal en bosstrooisel uit
heide- en bosgebieden als duurzame grondstof wordt in dit
project onderzocht. De kennisinstellingen werken hiervoor
met bedrijven en organisaties uit de hele keten: van producenten tot eindgebruikers. (01/11/2014-31/01/2017)
PROEFWERK AFDELING BOOMKWEKERIJ
Sinds een paar jaar wordt in praktijkproeven op het PCS
onderzocht of door toepassing van bladvoeding een reductie
van de uitspoeling van voedingselementen kan worden
gerealiseerd, maar met behoud van de kwaliteit van de
geproduceerde gewassen.
Door de zeer grote diversiteit binnen de sierteelt zijn er weinig
stikstofopnamecijfers beschikbaar, wat het opmaken van een
bemestingsadvies bemoeilijkt. Daarom wordt sinds enkele
jaren van een aantal voor de vollegrondssierteelt relevante
teelten een gewasanalyse uitgevoerd om een idee te krijgen
over de stikstofopname.
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BODEM EN BEMESTING

Daarnaast lopen er tevens meerjarige proeven waarin naast
het effect van bodemverbeterende middelen ook de invloed
van fosfaatbemesting en groencompost op de plantengroei
uitgetest wordt.
PROEFWERK AFDELING SNIJBLOEMEN
Monitoring N in de teelt van snijbloemen in open lucht: Niet
alleen in de teelt van potchrysant, begonia en boomkwekerijgewassen, maar ook in de teelt van snijbloemen, de zogenaamde buitenbloemen, wordt men geconfronteerd met de
bemestingsproblematiek. Kennis omtrent de gewasbehoefte
is eerder beperkt en bij bemesting wordt vaak afgegaan op
praktijkervaringen. Adviesmonsters bij staalname zijn eerder
algemeen, gezien de grote diversiteit in teelten. Aan de hand
van regelmatige staalnames zal het stikstofverloop in de
bodem alsook de opname door het gewas worden opgevolgd
bij o.a. pioen. Q
Onderzoek met steun van de Vlaamse Overheid, het Agentschap
Innoveren & Ondernemen, de Europese Unie, de Provincie Oost-Vlaanderen, Boerenbond, AVBS, dé sierteelt- en groenfederatie, de Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde en KBC Bank &
Verzekering.

STUDIENAMIDDAG

BODEMVRUCHTBAARHEID EN
BEMESTINGSADVIEZEN ANNO 2016
Voorstelling van de nieuwe publicatie ‘Bodemvruchtbaarheid
van de akkerbouw- en weilandpercelen in België en noordelijk
Frankrijk (2012-2015)

Donderdag 25 februari 2016 - 13.15 u
Bodemkundige Dienst van België, Heverlee
Zaal Grondenbank
PROGRAMMA

13.15 u Ontvangst in de Grondenbank
13.30 u Verwelkoming
13.40 u Toestand en evolutie van de bodemvruchtbaarheid in
België en noordelijk Frankrijk
14.25 u Aan de slag met je bemestingsadvies: C-slim &
BDBrekenmee
14.50 u Pauze
15.10 u MAP 5 en fosfor in de bodem
X 3ODDWVVSHFLʖHNERGHPDGYLHVPEYGH9HULVVFDQ
16.10 u Receptie
INSCHRIJVEN
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via www.bdb.be
35 € (ex. BTW) incl. publicatie, 10 € (ex. BTW) enkel studiedag

Pioneering the Future

www.haifa-group.com
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KLAAR VOOR DE MESTAANGIFTE 2016?
Alle land- en tuinbouwers die ofwel een dierlijke productie hebben van meer dan 300 kg P2O5
ofwel meer dan 2 ha landbouwgronden in gebruik hebben ofwel beschikken over meer dan 50 are
groeimedium, moeten uiterlijk 16 maart een mestbankaangifte indienen (*). Deze aangifte moet
via het digitale mestbankloket ingediend worden. Let op, met het nieuwe mestdecreet is de
aangifteplicht uitgebreider geworden! Ook als je ofwel minstens 50 are permanent overkapte
landbouwgrond exploiteert ofwel meer dan 300 kg P2O5 uit dierlijke mest in opslag hebt, moet je
een mestaangifte indienen.
J. Meykens
SBB Accountants & Adviseurs, Leuven

Wat is groeimedium en hoe wordt de
oppervlakte berekend?
Groeimedium is materiaal in vaste of
vloeibare vorm (niet de ‘klassieke’
landbouwgrond) dat wordt gebruikt als
voedingsbodem voor planten. Ook de
teelt van sierplanten in potten op
worteldoek of de forcerie van witloofwortels in waterbakken vallen onder de
noemer ‘teelt op groeimedium’.
De ‘oppervlakte groeimedium’ is de
effectieve oppervlakte van het groeimedium inclusief de ruimte tussen de
teelten en de rijpaden. Een centrale
gang, voor de aan- en afvoer van
materiaal, wordt niet meegerekend.
Paden voor de verzorging van planten of
oogst zijn wel meegerekend. Indien er
meerdere lagen boven mekaar voorkomen ,moeten deze worden opgeteld.
Deze optelsom mag dan wel met 10%
worden verminderd.
Wat wordt er in de mestaangifte
opgevraagd?
Als je de mestaangifte via het digitale
loket invult, zal je als tuinder een 8-tal
vragen moeten doorlopen en beant-

© W. De Geest

Alle land- en tuinbouwers die ofwel een
dierlijke productie hebben van meer dan
300 kg P2O5 ofwel meer dan 2 ha
landbouwgronden in gebruik hebben
ofwel beschikken over meer dan 50 are
groeimedium, moeten een mestbankaangifte indienen. Ze ontvingen hiervoor
begin januari een e-mail van de VLM.
Deze aangifte moet via het digitale
mestbankloket ingediend worden
(www.mestbankloket.be).

woorden. Een aantal van deze vragen
kan je gewoon met 'nee' beantwoorden.
Let zeker op volgende zaken:
•NLMNMRXZLGHQWLʖFDWLHJHJHYHQVQDELM
vraag 1;
• maak bij vraag 2 de keuze welk
systeem van bemestingsnormen je in
2015 gebruikt hebt (systeem van
werkzame stikstof of het klassieke
systeem);
• geef bij vraag 4 de hoeveelheid
kunstmest op die het afgelopen jaar
gebruikt werd bij de vollegrondsteelten of in de vollegrondserre;
• bij vraag 4 moet je ook de eventuele
opslag van dierlijke of andere meststoffen op 1/1/2016 aangeven;

(*) Land- en tuinbouwers ontvingen hiervoor begin januari een e-mail van de VLM. Deze aangifte moet via
het digitale mestbankloket ingediend worden (www.mestbankloket.be).
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• bij vraag 6 worden de gegevens over
het groeimedium opgevraagd zoals de
samenstelling van het voedingswater,
de bruto- en netto-oppervlakte van dit
groeimedium, het teeltsysteem en het
percentage recirculatie per teelt maar
ook de hoeveelheid geproduceerde
spuistroom (inclusief de rechtstreekse
doorsijpeling) met bijhorende samenstelling, de opslagcapaciteit en de
opslaghoeveelheid van deze spuistroom.
Met welke aandachtspunten hou je best
rekening?
• Opgave gebruik kunstmest in
vollegrond
Je moet bij vraag 4 het kunstmestgebruik aangeven hetgeen gebruikt werd
voor de vollegrondsteelten. Let op dat je
ook de aparte aanduiding voor het
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gebruik van kunstmest in een vollegrondserre niet vergeet. Immers voor
deze teelten mag je (mits te beschikken
over de nodige bemestingsadviezen)
afwijken van de bemestingsnormen.
Indien je dit niet doet, gaat de VLM er,
onterecht, van uit dat deze gebruikt
werden voor buitenteelten. In sommige
gevallen kan dan een boete voor
overbemesting volgen.
• Opgave gegevens groeimedium
%LMGHVSHFLʖHNHYUDJHQYRRUWXLQGHUV
met groeimedium moet je onder meer
de productie van voedingswater en
spuistroom opgeven. Je moet de
samenstelling van dit voedingswater in
kg N en kg P2O5 op geven. Deze info
wordt gevraagd per teelt. Om de VLM
toe te laten correcter de nodige opslagcapaciteit te kunnen inschatten, wordt
ook het teeltsysteem, de bruto- en
netto-oppervlakte van het groeimedium
evenals het percentage recirculatie
gevraagd.
Verder moet je naast de capaciteit ook
de stock en de productie van spuistroom
opgeven. Een correcte afzet van deze
spuistroom op eigen landbouwgrond of
op grond van derden via afzetdocumenten is belangrijk. Als je spuistroom hebt
geproduceerd en deze nog niet hebt
afgevoerd, dan moet je ook de opgesla-

BODEM EN BEMESTING
gen hoeveelheid spuistroom op 1 januari
2016 met bijhorende samenstelling,
uitgedrukt in kg N en kg P2O5, opgeven.
Let op: de VLM neemt voor deze
samenstelling enkel de forfaitaire
waarden in aanmerking (zie tabel) ofwel
waarden op basis van een analyse van
de spuistroom door een erkend labo.
• Opslagcapaciteit spuistroom bij
permanent overkapt groeimedium
Aantonen dat je als tuinder over
voldoende opslagcapaciteit beschikt,
heb je in principe al moeten doen.
Immers, elke tuinder die beschikt over
permanent overkapt groeimedium
moest tegen 1 januari 2011 over
voldoende opslagcapaciteit beschikken
of de nodige alternatieven kunnen
voorleggen. Indien er wijzigingen
(uitbreidingen) zijn van de aanwezige
oppervlakte groeimedium, moet je
evenwel een nieuwe berekening maken
en de nodige documenten overmaken
aan de VLM.
• Bemesting ‘groenten’ in 2015
Vollegrondstelers van groenten groep I
of groep II, aardbeien, sierteeltgewassen of boomkweek, moesten in 2015
één of meerdere stikstofanalyses laten
uitvoeren met bijhorend bemestingsadvies en dit ook opvolgen. De regels over
het aantal te nemen stalen werd in de

Tabel: FORFAITAIRE SAMENSTELLING SPUISTROOM
N
in kg/ton

P2O5
in kg/ton

Azalea

0,07

0,02

Boomkwekerij

0,02

0,01

Aardbeien

0,18

0,06

Sla

0,28

0,11

Groene en bloeiende planten

0,18

0,05

Rozen

0,19

0,06

Komkommers

0,39

0,08

Paprika

0,40

0,08

Tomaten

0,54

0,10

Aubergines

0,49

0,08

Forcerie witloof

0,10

0,04

Andere tuinbouwteelten

0,50

0,20

Teelt

Bron: VLM ‘Normen en Richtwaarden 2015’
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loop van 2015 nog aangepast. Het aantal
ha en het aantal percelen waarop deze
groenten geteeld werden en het feit of
het ging over een blijvende teelt of niet
worden in rekening gebracht om het
aantal stalen te bepalen.
In 2015 zijn er opnieuw tal van tuinders
die niet voldaan hebben aan deze
verplichting. Dit zal in 2016 aanleiding
geven tot een verminderde bemesting.
In sommige gevallen werden er wel
bodemstalen en adviezen verstrekt
maar zijn deze bij de VLM nog niet aan
de juiste landbouwer gekoppeld. Het
labo wist bijvoorbeeld niet de juiste
perceels- of landbouwnummer, de
seizoenspachter nam de stalen,... . Het
is uiterst belangrijk om deze gegevens
nu alsnog door te geven aan de VLM
voor 15 maart.
Blik op het mestjaar 2016
De mestaangifte is ook het ideale
moment om vooruit te blikken. In 2016
zal het vernieuwde Mestdecreet volledig
tot uitwerking komen. Zo focust het
beleid zich op een meer gebiedsgerichte
aanpak, op strengere maatregelen in
focusgebieden met onvoldoende
waterkwaliteit, een meer geïntegreerde
bedrijfsaanpak van de bemesting en
gerichtere controles en opvolging.
Focusbedrijven d.w.z. bedrijven met
meer dan 50% van hun areaal in
focusgebied krijgen een strikter regime
opgelegd voor het uitrijden van mest,
voor het nitraatresidu en het inzaaien
van vanggewassen.
Bij het vastleggen van de P-bemestingsnormen speelt de fosfaatbeschikbaarheid in de bodem ook een belangrijke
rol. Op basis van bodemstalen kan je
eventueel lagere klasse terecht komen.
Voor groenten groep I en II, aardbeien,
sierteelt en boomkweek, blijft het
principe van de bemesting gekoppeld
aan het nemen van bodemstalen
behouden.
Laat je adviseren
Het is inmiddels voldoende bekend dat
de mestreglementering er niet eenvoudiger op wordt. Bekijk zeker en vast de
impact van MAP5 voor jouw bedrijf. Laat
je zeker ter zake grondig en goed
adviseren. Beperk deze ondersteuning
ook niet tot een eenmalige gebeurtenis,
maar doe dit ook regelmatig gedurende
het jaar. Zo voorkom je onaangename
verrassingen! Q
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