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Studiedag boomkwekerij was digitaal

©

Meer dan 200 personen schreven zich in voor de eerste digitale studiedag boomkwekerij
van het Departement L&V en het PCS. Uiteindelijk volgden op 12 februari 153 deelnemers
effectief het webinar.
Pascal Braekman,
Sectoradvies sierteelt & gewasbescherming
Departement Landbouw en Visserij
Aandachtspunten MAP
Peter Van Der Straeten (VLM) bracht
een overzicht van de voornaamste
MAP aandachtspunten, die van kracht
worden vanaf het bemestingsseizoen
2021. Hij focuste daarbij op deze die
van belang zijn voor de sierteeltsector. MAP 6 startte 2 jaar geleden,
maar vorig jaar werden reeds nieuwe
wijzigingen doorgevoerd. Dhr. Verstraeten lichtte volgende instrumenten uit MAP 6 toe :
De aangepaste gebiedsafbakening
2021-2022: na evaluatie van de recente meetresultaten voor oppervlakte- en grondwater werd de gebiedsaf-
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bakening aangepast. De nieuwe
indeling, zie figuur, is ook te raadplegen op www.vlm.be. Afhankelijk van
het gebiedstype waarbinnen een
perceel en/of bedrijf gelegen is gelden specifieke vereisten, zoals bemestingsnormen, minimale oppervlakte vanggewassen en
nitraatresidustaalname. Wacht dus
niet om via het mestbankloket de
status en de gebiedsspecifieke maatregelen van uw bedrijf te controleren!
De mogelijkheden om equivalente
maatregelen toe te passen, waardoor
de basisvereisten inzake vanggewasregeling en/of bemestingsnormen

aangepast worden. De aanvraag
verloopt via het mestbankloket (Rubriek ‘Aanvragen’) en kan vanaf
1 maart. Percelen waarop equivalente
maatregelen zullen worden toegepast, dien je ten laatste op 30 april
aan te duiden op je verzamelaanvraag. Voor vollegrondssiertelers kan
de maatregel waarbij men de met
gras ingezaaide rijpaden en kopakkers gaat in rekening brengen
eventueel interessant en toepasbaar
zijn. Voorwaarde is wel dat deze met
gras ingezaaide oppervlakte 15% van
het perceel uitmaakt en niet binnen
de zone van 5 m langs waterlopen ligt

Aksent
waar men sowieso niet mag bemesten. 1 ha van dergelijke equivalente
maatregel telt dan voor 0,15 ha vanggewas.
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Na evaluatie van de recente meetresultaten voor oppervlakte- en grondwater werd de gebiedsafbakening aangepast © VLM

cleerd materiaal bij de teelt van
Ericaceae. De eerste resultaten en
ervaringen zijn positief en zullen
blijvend geëvalueerd worden via
verdere proefopvolging. Lees ook haar
bijdrage op pagina 30.
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Het instellen van een kunstmestregister vanaf 2021. Iedere gebruiker
van kunstmest dient vanaf dit jaar een
kunstmestregister bij te houden via
het mestbankloket en moet alle
kunstmest die stikstof en/of fosfor
bevat registreren. Het register is
opgedeeld in een ‘verhandelingsregister’, waarin je kunstmest registreert
bij ontvangst op je bedrijf, en een
‘gebruiksregister’, waarin je op perceelsniveau het gebruik ervan registreert. Siertelers die op groeimedium
telen dienen wel het verhandelingsregister aan te vullen, maar zijn vrijgesteld van registratie in het gebruiksregister. Voor beide registratieverplichtingen gelden specifieke
tijdslimieten. Raadpleeg hiervoor de
presentatie van Peter Van Der Straeten, die beschikbaar is op de PCSwebsite.
Kwamen eveneens aan bod: first flush
opvangvereisten voor containervelden, de uitgebreide mogelijkheden
voor boerderijcompostering, de nitraatresiducampagne, AGR-GPS
vereisten bij burenregelingen en de
mestbankkalender. Deze laatste kan
je raadplegen via de VLM-website
(doorklikken naar startpagina Mestbank).

Plantschadelijke organismen
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Hanne Denaeghel (PCS) lichtte het
lopende project ‘Beware & Note’ toe.
In 2019 trad de nieuwe EU-richtlijn
m.b.t. plantengezondheid in werking.
Deze richtlijn bevat ook een clausule
rond bewustmaking van de bevolking
over plantschadelijke organismen. Dit
project in opdracht van het FAVV is
een samenwerking tussen het ILVO,
PCS en Natuurpunt. Het startte in
2018 en is in zijn eindfase. De systeemaanpak voor bewustmaking,
snelle opsporing en melding van
invasieve plantschadelijke organismen in België loopt via de website
Waarnemingen.be/Q-organismen die
binnenkort gelanceerd wordt. Er
werden overzichtelijke en duidelijke
flyers van Q-organismen samengesteld, die beschikbaar zijn op het PCS.

Mechanische onkruidbestrijding

Eva Reybroeck (PCS) besprak de
eerste resultaten van het demonstratieproject rond mechanische onkruidbestrijding in boomkwekerijgewassen.
Mede geholpen door de gunstige
weersomstandigheden in 2020, toonde het demonstratieproject aan dat
mechanische onkruidbestrijding
minstens even efficiënt is als chemische gewasbescherming. Ook waren
er amper verschillen wat de groei van
de bomen en de bodemmineralisatie
betreft. Het project loopt dit jaar
verder. Er is een demonstratiemoment gepland.

Gerecycleerde potten
PCS-medewerkster Els Pauwels
bracht een overzicht van de eerste
ervaringen met potten uit gerecy-

Gewasbescherming
Binnen de ‘Actua gewasbescherming’
vroeg ondergetekende aandacht voor
twee beleidsrelevante topics. Ten
eerste kwam de verplichte aansluiting
bij een onafhankelijke controle instantie (OCI) aan bod en dit in het kader
van de Vlaamse regelgeving rond
minimale eisen inzake plantkwaliteit
en rond geïntegreerde gewasbescher-

ming. Deze eis geldt al een poosje,
maar een deel van de Vlaamse landen tuinbouwers voldoet hier nog niet
aan - waaronder toch een belangrijk
aandeel siertelers. Je kan dit in detail
nalezen in mijn presentatie op de
PCS-website. Het Departement Landbouw en Visserij communiceerde hier
vorig jaar gericht rond en zal dat dit
jaar opnieuw doen. Een tweede aandachtspunt is de fytolicentie. Door de
coronamaatregelen gingen het afgelopen jaar veel minder (fysieke) vervolgopleidingen voor de fytolicentie
door. Daarom werden de fytolicenties
die eind 2020 vervielen met 1 jaar
verlengd tot eind 2021. Ondertussen
paste het Departement Landbouw en
Visserij de wetgeving die de organisatie van opleidingen regelt aan, zodat
ook digitale opleidingen mogelijk
werden. Voor degenen die nog dit jaar
een aantal vervolgopleidingen dienen
te verzamelen, een warme oproep om
hiervan gebruik te maken. Al hopen
we natuurlijk allemaal dat we terug
fysiek samen mogen komen binnenkort.
In een laatste bijdrage stelden twee
OCI’s zich voor. Kristof Schoevaerts
lichtte het aanbod van CKCert toe en
Koen Provost deed dit voor Certalent.
Beide OCI’s hebben een erkenning van
de Vlaamse overheid om lastenboeken, inclusief deze voor IPM en minimale plantkwaliteit, te auditen bij
sierteeltbedrijven. Hun bijdragen,
inclusief contactgegevens, vind je ook
op de PCS-website. n
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