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NITRAATRESIDU?
WAT ZIT ER NOG IN JOUW GROND?
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De nitraatresiducampagne van de Mestbank is aan de gang. Net als de
voorgaande jaren, zullen erkende laboratoria in de periode van 1 oktober tot
en met 15 november op heel wat percelen bodemstalen nemen. Hoe lager
het nitraatresidu, hoe beter de bemestingspraktijk. De landbouwers worden
daardoor aangezet om scherp op de snee te bemesten en zo mee te zorgen
voor een goede waterkwaliteit. In sommige situaties en voor sommige
teelten is het een hele uitdaging om een voldoende laag residu te behalen.
Toch blijkt uit de metingen van de voorbije jaren dat op 75 tot 85 % van de
percelen goede resultaten, d.w.z. resultaten onder de eerste drempelwaarde,
worden behaald.
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Moet er bij jou een nitraatresidubepaling gebeuren?
Half september informeerde de Mestbank alle land- en
tuinbouwers waar een of meerdere nitraatresidubepalingen
moeten gebeuren. Mogelijk heb je de e-mail of brief gemist.
Via het Mestbankloket (www.mestbankloket.be) kan je voor de
zekerheid checken of er toch geen nitraatresidubepaling moet
gebeuren. Meld je daar eerst aan en kijk nadien in de rubriek
staalnames > bodem > nitraatresidu. Als je een staal moet
nemen, vind je daar alle informatie terug.

Vanaf 1 oktober t.e.m. 15 november kan je terecht op het
Nitraatmeldpunt (op de website www.vlm.be) als je merkt dat
de staalname op je perceel niet correct werd uitgevoerd. Dat is
bijvoorbeeld het geval als de bemonstering alleen werd
uitgevoerd op de rand van het perceel of als er onvoldoende
deelstalen werden genomen. Ook als je andere onregelmatigheden vaststelt, bijvoorbeeld als een bodemstaal niet koel
werd bewaard, kan je dat daar melden.
Ondervind je problemen met het raadplegen van het Mestbankloket en/of het Nitraatmeldpunt, neem dan contact op
met de Mestbank in je provincie die dan samen met jou naar
een oplossing zoekt.
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Nitraatmeldpunt. Wat?
Wil je aanwezig zijn bij de staalname of melden dat je band- of
rijbemesting hebt toegepast? Neem dan contact op met het
laboratorium dat de staalname zal uitvoeren.

s Zodra het labo de resultaten aan de Mestbank heeft bezorgd, kun je een
voorlopig resultatenrapport raadplegen via het Mestbankloket

Aandachtspunten bij controlestalen
Een week vóór de bemonstering stuurt het labo dat is aangeduid door de Mestbank, je een brief of e-mail met de dag van
staalname. Als je aanwezig wil zijn bij de staalname, neem
dan contact op met het aangeduide laboratorium.
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resultaat van alle geldige metingen in rekening gebracht.
Let op: bij een bedrijfsevaluatie worden alle resultaten van alle
geldige metingen van een perceel in rekening gebracht (dus
niet alleen het laagste resultaat per perceel).

Op controlepercelen kan je steeds op eigen kosten een
tegenstaal laten nemen bij een erkend laboratorium naar
keuze in de periode van 1 oktober t.e.m. 15 november. Bij de
perceelsevaluatie wordt alleen rekening gehouden met het
laagste resultaat van alle geldige bemonsteringen.

Meld eventuele specifieke omstandigheden op je perceel aan
de staalnemer. Op plaatsen waar de mestopslag lag in het
voorjaar, nabij voederplaatsen op de weide, wordt het best
geen staal genomen. De bemonstering heeft immers tot doel
zo representatief mogelijk te zijn.

Aandachtspunten bij verplichte stalen in eigen opdracht
Contacteer tijdig, liefst vóór 15 oktober, een erkend laboratorium naar keuze. Zo heb je meer kans dat het laboratorium van
je keuze de stalen kan nemen. Gebruik het aanvraagformulier
dat je vindt via het Mestbankloket. De lijst van erkende labo’s
vind je op de website van VLM en in de toelichting op het
Mestbankloket.

Evaluatie nitaatresidu
Zodra het labo de resultaten aan de Mestbank heeft bezorgd,
kan je een voorlopig resultatenrapport raadplegen op het
Mestbankloket. Het rapport met het definitieve resultaat zal je
kunnen raadplegen via het Mestbankloket vóór het begin van
het bemestingsseizoen. n

Vraag een bevestiging aan het labo om zeker te zijn dat je
opdracht is aanvaard en dat ze de bemonstering zullen
uitvoeren uiterlijk op 15 november. Problemen met het
faxtoestel, e-mails die niet verzonden of aangekomen zijn,
aanvragen die per post verloren zijn gegaan, zijn geen geldige
redenen voor het niet laten nemen van een nitraatresidubepaling.

Het is mogelijk om hetzelfde perceel meerdere keren te laten
bemonsteren. Bij een perceelsevaluatie wordt het laagste
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• Meer informatie over het nitraatresidu en de beoordeling
ervan is beschikbaar op de website van VLM (www.vlm.be >
Thema’s > Mestbank > Controle > Nitraatresidu).
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Als de Mestbank geen analyseresultaten ontvangt van de
geselecteerde percelen, legt ze een boete per ontbrekende
nitraatresidubepaling op. Daarnaast legt ze maatregelen op
zoals minstens de aanduiding als focusbedrijf met maatregelen categorie 1, of hoger als je bedrijf al focusbedrijf was en je
de verplichte bedrijfsevaluatie niet laat uitvoeren.

• Meer informatie over de nitraatresiducampagne 2016 is
beschikbaar in de toelichting op het Mestbankloket
(www.mestbankloket.be > Staalnames > Bodem > Nitraatresidu).

• De resultaten per meetcampagne worden gebundeld in
een nitraatresidurapport (www.vlm.be > Thema’s > Mestbank > Achtergrond > Brochures Mestbank > Nitraatresidurapporten).
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NITRAATRESIDUMETINGEN: GA NA OF JOUW
BODEMSTALEN GOED ZIJN TERECHTGEKOMEN!
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Het nemen van bodemstalen is o.a. voor sierteelt en boomkwekerij een verplichting in het kader van het mestdecreet
met als doel telers meer bewust te maken van hoeveel men
dient te bemesten voor een goede teeltopbrengst en ook
rekening te houden met een niet al te hoge reststikstof in de
bodem. Geen stalen of te weinig stalen nemen brengt sancties
met zich mee voor het volgende teeltjaar (korting op de
N-norm).
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Hoe nagaan of ik voldoende stalen genomen heb?
De stalen (= stikstofanalyse met bemestingsadvies) dienen
genomen te worden in een periode relevant voor de teelt. Uit
voorgaand teeltseizoen 2015, blijkt het niet evident om alle
stalen correct in het e-loket van de mestbank te plaatsen door
de labo’s. Om sancties te vermijden ga je het best zelf na of de
genomen stalen op de juiste plaats op het e-loket zijn

terechtgekomen. Indien niet, neem contact op met jouw labo!
Hoe? Via het e-loket kun je nagaan hoeveel stalen genomen
moeten worden en hoeveel er al aangemeld zijn (tabblad
staalnames – gronden - verplichte stikstofanalyses met
advies).
Bijbemesten van de najaarsgewassen
Voor bepaalde tuinbouwgewassen is bijbemesten nodig in de
najaarsperiode (uiterlijk tot 14 november) om tot een kwalitatief goed product te komen. Dit is mogelijk maar onder
bepaalde voorwaarden. Je hebt onder meer een bodemanalyse met een bemestingsadvies nodig voor het perceel, die
genomen is na 15 augustus door een erkend labo. Dit staal telt
tevens mee voor de verplichte staalname. n
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