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First flush en ander mestnieuws
Uit ons overleg met VLM om klaarheid te krijgen welke teeltsystemen nu verplicht over
een first flush systeem moeten beschikken, kwam enige helderheid. We staan ook stil bij
het kunstmestregister en geven antwoord op enkele veel gestelde vragen.
Miet Poppe, secretaris AVBS
Jan Vancayzeele, consulent boomkwekerij
Sinds 1 januari 2021 moet elk perceel
waarop planten geteeld worden in
trays of containers of via een andere
teeltwijze waarbij planten in open
lucht doch niet in volle grond geteeld
worden, over een first flush systeem
beschikken, met een minimale op-
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slagcapaciteit van 100 m³ per betrokken hectare. AVBS ging verder in
overleg met VLM om meer duidelijkheid te verkrijgen over welke systemen onderhevig zijn aan de bovenstaande definitie en welke
productiesystemen hier niet aan

moeten voldoen. In de verzamelaanvraag zijn er twee systemen waarbij
teelten in pot in openlucht geteeld
worden, namelijk een containerveld
(CON) en een container in volle grond
(CIV). Enkel ingeval er sprake is van
een containerveld, geldt de verplich-

Regelgeving

Onderscheid containerveld en
container in volle grond

CIV in boomkwekerij

We ontvingen heel wat vragen over het kunstmestgebruik en de registratie
ervan op groeimedia. Hieronder vind je een overzicht van de meest gestelde
vragen. De antwoorden staan op de VLM-webiste ww.vlm.be > Mestbank >
kunstmestregister landbouwers: ‘faq kunstmestregister’.
Binnen welke termijn moet ik
mijn kunstmestregister invullen?
De gegevens van 1 januari 2021 tot en
met 15 april 2021, moet je ten laatste
op 15 mei 2021 in het kunstmestregister op het Mestbankloket registreren.
Voor de gegevens vanaf 15 april, geldt
de basisregeling dat het register uiterlijk de zevende dag na de feiten ingevuld moet worden op het Mestbankloket. Op deze basisregel gelden er wel
enkele uitzonderingen en overgangsmaatregelen tot en met 2022.
• Overgangsbepaling voor 2021
Om je gebruik op het Mestbankloket te
registreren hebt je tijd tot 30 dagen na
de feiten, op voorwaarde dat:
- je binnen de 7 dagen de feiten hebt
genoteerd in een papieren register,
of in een eigen digitaal systeem;
- jouw bedrijf de volgende teelten niet
op volle grond teelt: sierteelt,
boomkweek, groenten van groep I of
groep II, aardbeien.
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Containerteelt in volle grond wordt
klassiek gebruikt in de chrysantenteelt en daar ook zo aangegeven in de
verzamelaanvraag. Belangrijke voorwaarde voor dit teeltsysteem is dat de
wortels van de planten de kans hebben om te wortelen in de bodem, en
zo de meststoffen uit de bodem op te
nemen. Indien een antiworteldoek
onder de potten het inwortelen van de
planten in de bodem voorkomt, is er
geen sprake van een CIV–teelt. Indien
het antiworteldoek enkel voorzien is
tussen de potten om onkruid te voorkomen, kan er wel gesproken worden
van een CIV–teelt. In de gevallen dat
er volledig antiworteldoek ligt of er
wortelremmende producten gebruikt
worden, kan dit niet aanzien worden
als CIV en is een first flush installatie
noodzakelijk.

Kunstmestregister

• Overgangsbepaling voor 2022
Als je geen vrijstelling van gebiedsgerichte maatregelen hebt, geldt in 2022
dat je je verhandelingen ten laatste de
vijftiende dag na de feiten moet registreren op het Mestbankloket. Ook
hierbij heb je onder bepaalde voorwaarden tijd tot de dertigste dag na de
feiten om die te registreren op het
Mestbankloket. Hierbij dien je de
feiten binnen de 7 dagen te noteren in
een papieren register, of in je eigen
digitaal systeem; je teelt de volgende
teelten niet op volle grond: sierteelt,
boomkweek, groenten van groep I of
groep II, aardbeien en je hebt op geen
enkel moment in het jaar meer dan
5 ha in gebruik.
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Ook in bepaalde teeltsystemen in de
boomkwekerij kan er sprake zijn van
een container in volle grond systeem,
waarbij de plantenwortels de kans
hebben om nutriënten uit de volle
grond te halen. Systemen waarbij
potten op gras(stroken) geplaatst
worden, komen in aanmerking als
CIV–systeem. Telers kunnen dit zo
ingeven in de verzamelaanvraag en
vallen in dat geval niet onder de
verplichting voor een first flush systeem voor containervelden. Het is wel
belangrijk om weten dat een CIV–systeem beoordeeld wordt als een vollegrondperceel, waarbij dus bemestingsnormen gelden en in het najaar
een nitraatresidustaalname kan nodig
zijn. Als bedrijfsleider dien je een
belangrijke keuze te maken: geef je
dergelijke systemen aan onder de
CIV–code óf laat je het systeem voldoen aan alle eisen die gelden voor
een containerveld?

bijhouden van het gebruiksregister.
Hierdoor moet je het gebruik van
kunstmest op een teelt op groeimedium niet noteren, maar je dient het
gebruik wel nog altijd aan te geven via
de jaarlijkse Mestbankaangifte.
De volgende 4 productiemethoden
worden beschouwd als teelt op groeimedium:
- SGM: serres met teelt op
groeimedium
- NPO: niet-permanent overkapte
teelt op groeimedium
- CON: teelt op groeimedium
in open lucht
- LOO: loods (voor plantaardige
productie)
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ting voor het installeren van een first
flush. In deze discussie vond AVBS het
belangrijk om scherp te stellen waar
het onderscheid gemaakt wordt
tussen een containerveld (CON) en
een container in volle grond-systeem
(CIV).

Wat moet ik bijhouden voor
het kunstmestgebruik op
groeimedium?
In het verhandelingsregister moeten
alle aankopen van kunstmest opgenomen worden, dus ook de kunstmest
voor gebruik op groeimedium. Er is
wel een uitzondering voorzien voor het

Moeten organische en organominerale meststoffen opgenomen
worden in de kunstmestregisters?
Organische handelsmeststoffen die
geen dierlijke mest bevatten, vallen
volgens het Mestdecreet onder 'andere meststoffen'. Ook organo-minerale meststoffen zonder dierlijke mest
werden tot nog toe als andere meststoffen beschouwd. In 2021 moeten de
genoemde meststoffen niet in het
kunstmestregister geregistreerd
worden.
Wat moet ik bijhouden voor het
kunstmestgebruik op permanent
overkapte landbouwgronden?
Er zijn geen uitzonderingen voorzien
voor het kunstmestgebruik op permanent overkapte landbouwgronden.
Deze moet dus opgenomen worden in
het verhandelings- en gebruiksregister.
Moet ik kunstmeststoffen
verwerkt in teeltsubstraten
registreren?
In 2021 moeten teeltsubstraten waar
kunstmest in verwerkt is niet opgenomen worden in het kunstmestregister.
Tuinbouwers moeten die nutriënten
wel noteren in hun jaarlijkse aangifte.
Zij moeten hiervoor dus wel de nodige
informatie krijgen van de verdelers. n
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