ADVIES

Plaatsingsruimte voor mest in beeld
Bloembollentelers krijgen de vraag hoeveel plaatsingsruimte
voor dierlijke mest er nog op hun bedrijf aanwezig is. Landverhuurders (meestal veehouders) willen deze ruimte graag benutten. Vaak gaat het om afspraken die al zijn gemaakt toen het
land verhuurd werd. In hoeverre heeft u als teler uw plaatsingsruimte goed in beeld?
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V

oor het bemesten van landbouwgrond
gelden maximumhoeveelheden voor
stikstof, fosfaat en dierlijke mest. Hoeveel u mag gebruiken, de gebruiksruimte,
hangt af van de hoeveelheid landbouwgrond,
de grondsoort en welk gewas u verbouwt.

MAXIMUM STIKSTOF
Ten aanzien van de stikstofbemesting heeft u te
maken met twee normen:
1. D e gebruiksruimte stikstof totaal voor de
aanvoerruimte via kunstmest en/of organische mest samen. Deze gebruiksnormen
zijn vastgesteld op basis van grondsoort en
gewas. Deze norm is terug te vinden in tabel
1 Stikstofgebruiksnormen, op de website
RVO.nl.
2. De gebruiksruimte voor stikstof uit dierlijke
mest van 170 kg per hectare. Deze is onafhankelijk van grondsoort en gewas.
• Bepalend is de oppervlakte grond die u op 15
mei in gebruik heeft.
• Alleen de beteelde landbouwgrond op basis
van de gecombineerde opgave op 15 mei in
Nederland bij u in gebruik, telt mee voor de
berekening.

U bepaalt uw totale gebruiksruimte op bedrijfsniveau. Dit doet u door de berekening
voor al uw gewassen te maken en de uitkomsten bij elkaar op te tellen. Voor sommige
gewassen moet u ook de volgteelt meetellen.
Welke dat zijn, vindt u in tabel 1 Stikstofgebruiksnormen op de RVO-site. Twijfelt u over
de grondsoort van een perceel? Raadpleeg
dan de legenda in ‘mijn percelen registeren’ op
Mijn.RVO.nl. Heeft u geen eigen inlog, bekijk
dan de Grondsoortenkaart Nederland op RVO.
nl of vraag uw adviseur.
Alleen voor de gebruiksruimte stikstof totaal
dient bij aanvoer van organische mest rekening
te worden gehouden met de werkingscoëfficient van stikstof. Voor de stikstof aangevoerd
via rundveemest geldt bijvoorbeeld een werkzaam deel van 60 procent. Let op: in relatie tot
bovengenoemde norm van 170 kg stikstof uit
dierlijke mest per hectare moet u dus met 100
procent werkzame stikstof rekenen.

MAXIMUM FOSFAAT
De fosfaatruimte geeft aan hoeveel fosfaat u op
jaarbasis maximaal mag gebruiken uit kunstmest en organische mest samen om uw landbouwgrond te bemesten. De ruimte wordt
bepaald door:
• D e oppervlakte die u op 15 mei in gebruik
heeft.
• D e fosfaattoestand van de grond, ofwel

Fosfaattoestand en fosfaatgebruiksnormen
Pw-waarde
<36
36- 55
>55

Categorie
laag
neutraal
hoog

Fosfaatruimte in 2016,
2017 (kg / ha)
75
60
50
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voor bouwland de Pw-waarde die blijkt uit
grondonderzoek (zie tabel).
Op fosfaatarme en fosfaatfixerende grond mag
onder bepaalde voorwaarden 120 kg fosfaat
per hectare worden aangewend.
Tip: geef in uw Gecombineerde Opgave de
fosfaattoestand van uw percelen op, dus
de Pw-waarden voor bouwland en/of de
PAL-waarden voor grasland. Dit kan extra fosfaatruimte opleveren als de fosfaattoestand
laag of neutraal is. Geen Pw-waarden opgegeven in de Gecombineerde Opgave betekent
dat u in uw berekening standaard moet uitgaan
van categorie ‘hoog’, dus de laagste norm.

BEREKENING
De berekeningen moeten worden gemaakt
voor een kalenderjaar. Hoeveel dierlijke (drijf of
vaste) mest of organische mest er uiteindelijk
mag worden aangevoerd, is afhankelijk van wat
u aan kunstmest, dierlijke of organische mest
reeds gebruikt heeft. Voor de hoeveelheid stikstof en fosfaat in dierlijke mest zijn soms analysecijfers bekend. Op de RVO-site vindt u ook
een tabel 5 met de forfaitaire gehaltes stikstof
en fosfaat in dierlijke mest. Anders dan bij stikstof, is het uitgangspunt bij fosfaat dat deze
voor 100 procent werkzaam is.
Op basis van bovengenoemde uitgangspunten krijgt u in beeld hoeveel stikstof-, fosfaaten dierlijkemestruimte u nog over heeft. Let
wel op: het een kan het andere beperken. Zo
kan het zijn dat u alleen nog maar kunstmest
met alleen stikstof mag aanvoeren, omdat u
geen fosfaatruimte meer heeft. Of geen dierlijke mest mag aanvoeren, omdat u geen stikstofruimte meer heeft.
Tip: maak altijd een totale stikstof-, fosfaat- en
mestberekening op bedrijfsniveau en begin
hier al mee zodra u uw nieuwe percelen in
gebruik neemt. Dit voorkomt verrassingen achteraf en u kunt tijdig afspraken maken voor het
nieuwe jaar. Komt u er niet uit, vraag dan uw
adviseur om een mestberekening te maken.

