Regelgeving

Aandachtspunten voor derogatiebedrijven met een bemestingsplan
De Mestbank verstuurde half april een e-mail naar alle land- en tuinbouwers die een
bemestingsplan moeten opmaken. Dat zijn de land- en tuinbouwers die dit jaar derogatie
hebben aangevraagd en bij wie de bedrijfsevaluatie van het nitraatresidu in 2019 boven de
eerste drempelwaarde lag. Vanaf 15 februari moeten zij een bemestingsplan hebben op
hun bedrijf.
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Met het bemestingsplan kunnen de
landbouwers de oordeelkundige
bemesting op hun bedrijf inplannen.
Het is belangrijk dat ze goed nadenken over hun bemestingsplan en dat
het alle noodzakelijke rubrieken
bevat. Een doordachte bemesting is
immers de basis voor een goede
waterkwaliteit. De Mestbank zal in
2020 daarom een uitgebreide controle
doen van de bemestingsplannen.
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Een beperkte steekproef in 2019
toonde aan dat de gecontroleerde
landbouwers meestal wel een bemestingsplan voor hun bedrijf konden
voorleggen, maar dat er vaak essentiële informatie ontbrak in het plan.
Omdat het bemestingsplan een belangrijke houvast is voor de bemesting, vragen we de landbouwers om
voldoende aandacht te besteden aan
de uitwerking ervan. Naast een schets
van de ligging, de oppervlakte, de
voorteelt, de hoofdteelt en de nateelt
moet je er ook in vermelden wat de
verwachte bemestingsbehoefte is van
de gewassen in kg N en P2O5.

Analyses en/of teeltfiches
Naast het bemestingsplan, moeten
derogatiebedrijven ook voldoende
fosfaat- en stikstofbodemanalyses
beschikbaar hebben en moeten bedrijven met een negatieve bedrijfsevaluatie van het nitraatresidu teeltfiches
bijhouden. In zo’n teeltfiche registreer
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Een doordachte bemesting is immers de
basis voor een goede waterkwaliteit

je alle informatie over de teelt, het
perceel of percelen waarop gewerkt
wordt, en de handelingen die gebeuren om te teelt te verbouwen. Voor
elke teelt moet je een aparte teeltfiche bijhouden.

Meer informatie
Je vindt alle noodzakelijke rubrieken
van het bemestingsplan terug op
www.vlm.be/nl/themas/mestbank/
derogatie in de toelichting van de

voorwaarden voor aanvraag derogatie.
Daar staat ook de informatie over de
noodzakelijke fosfaat- en stikstofanalyses op derogatiebedrijven gebundeld. Ook voor meer informatie over
de praktische uitwerking van het
bemestingsplan en een voorbeeld van
een teeltfiche kan je terecht op www.
vlm.be. AVBS verwacht begrip en
ondersteuning van de Mestbank voor
het opmaken of optimaliseren van
bemestingsplannen. n
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