TOPCONDITIE

Meer rekenen
aan fosfaat
Sinds 1 januari 2021 gelden er nieuwe regels
voor het toedienen van fosfaat. Een nieuwe
rekennorm kan ervoor zorgen dat telers minder
mogen strooien dan vorig jaar. Niet iedereen
is tevreden met deze aanpassing.
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N

oodzakelijk en tegelijk lastig.
Dat is misschien wel de beste
omschrijving voor het element
fosfaat. Planten kunnen niet
zonder, omdat het een rol speelt in DNA en
in aminozuren, de twee kernactiviteiten
van leven. Tegelijkertijd is er in Nederland
sprake van een fosfaatoverschot, dat nog in
2018 op 45 miljoen ton werd geschat. Alle
reden voor de overheid om dat overschot
in te perken. De aanpak daarvan is simpel:
een maximum stellen aan de hoeveelheid
fosfaat die ondernemers per jaar mogen
gebruiken op grasland of bouwland. Voor
beide toepassingen heeft de overheid
gebruiksnormen opgesteld. Deze hangen
af van het fosfaatgehalte van de grond.
Hoe hoger dat fosfaatgehalte, hoe minder
fosfaat een ondernemer mag toedienen.
Het minimum op bouwland is 40 kg P per
ha, het maximum 120 kg per ha.
Tot vorig jaar werd voor de bepaling van
het maximaal te strooien aantal kilo’s per

ha gewerkt met het Pw-getal. Dat is per 1 januari 2021 vervangen door twee getallen: het P-AL-getal en het P-PPAE-getal, ook wel P-CaCl2-getal genoemd. De waardes van P-CaCl2
leveren voor bouwland vijf klassen op, variërend van 0,8 of
minder tot 3,4 en meer, en ook de P-AL-bepaling levert voor
bouwland vijf klassen op, variërend van 21 of minder tot 55
of meer. De combinatie van die twee waarden leidt tot een
fosfaatklasse en een fosfaatgebruiksnorm. Bij een P-CaCl2getal van bijvoorbeeld 1,6 en een P-Al-getal van 40 is de
fosfaatklasse laag en mag de teler op bouwland 80 kg fosfaat
per ha strooien.

MEER RUIMTE
Aanvankelijk zou de nieuwe regeling zonder meer gaan
gelden voor alle grondsoorten per 1 januari 2021. Uit onderzoek van Eurofins Agro bleek dat deze nieuwe rekenmethode niet voor elke grondsoort even gunstig zou uitpakken.
Zo bleken telers op de klei in Zuidwest-Nederland en op het
zand in de Bloembollenstreek per ha 5 tot 10 kg fosfaat per
ha minder gebruiksruimte te hebben. Voor een element dat
al met veel passen en meten wordt toegediend, was dit voor
velen net te veel.
Met dank aan de inzet van LTO Nederland besloot het ministerie van LNV eind december om een overgangsregeling in te
stellen. Die komt erop neer dat een teler grondanalyses die
vanaf 16 mei 2016 zijn genomen, mag gebruiken voor de bepaling van de te strooien hoeveelheid fosfaat. De overgangsregeling geldt tot en met 2024. Dan mogen nog de monsteruitslagen worden gebruikt die zijn gebaseerd op monsters
die zijn genomen tussen 16 mei 2020 en 31 december 2020.
Hierdoor hebben ondernemers in veel gevallen nog een aantal jaren de tijd om te wennen aan de nieuwe rekenmethode.

COMPOST KAN HELPEN
Voor de duinzandgronden pakt de nieuwe rekenmethode
ongunstig uit. Terwijl het al niet meevalt om juist op deze
gronden nog voldoende fosfaat te kunnen strooien. Om toch
voldoende fosfaat te kunnen blijven toepassen, zijn er diverse mogelijkheden. Zo mag een teler met gronden die in de
fosfaatklasse hoog vallen 5 kg extra fosfaat geven, mits van
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In deze serie Topconditie draait het om de
vraag hoe telers met bemesting het beste
resultaat kunnen behalen. De topconditie
kan betrekking hebben op de bodem, het
bodemleven, de bodemweerbaarheid, het
gewas en het bemesten zelf.

de totale fosfaatgift 20 kg af komstig is uit een van de volgende organischestofrijke mestsoorten: compost, champost dan
wel strorijke (vaste) dierlijke mest. Daarnaast blijft de regel
van kracht dat bij gebruik van compost waarin maximaal
3,5kg fosfaat per ton droge stof zit, vijftig procent van de
hoeveelheid fosfaat wordt vrijgesteld van de mestboekhouding. Er kan dus met compost extra fosfaat worden aangevoerd. Nevenvoordeel is dat met die compost ook het gehalte
aan organische stof wordt verhoogd.

‘HET WAS AL KRAP’
Een van de regio’s waar de nieuwe fosfaatregels zorgen voor
een verdere beperking in het aanwenden van mest, zijn de
Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. Kwekers in dat gebied
zijn zeker niet te spreken over de nieuwe rekenmethode.
Tulpenteler/akkerbouwer Arie Wesdorp uit Sommelsdijk
op Goeree-Overflakkee vraagt zich af of de gebruiksnormen
niet te krap zijn genomen. “Ik heb de indruk dat de getallen
gelden voor een gemiddeld bouwplan en opbrengst. Met
een teeltplan met overwegend bol- en knolgewassen, zoals
tulpen, uien, aardappelen en daarnaast graangewassen kom
je tekort aan de norm. Op korte termijn kunnen we dat deels
ondervangen met rijenbemesting. Op de langere termijn
komen we tekort, we plegen roofbouw!”
Wesdorp heeft dan ook zorgen om de bodemvruchtbaarheid
op zijn percelen. “Dit hangt ook nauw samen met de ruimte
die we hebben om organische stof te kunnen toedienen. Wij
gebruiken nu bijvoorbeeld rundveemest en champost, dat
niet alleen N, P en K bevat, maar ook belangrijke sporenelementen en humus achterlaat in de bodem. Met de nieuwe
regels wordt het nog lastiger om dat aan te voeren. Om na de
oogst nog een groenbemesters te telen, heb je ook voedingstoffen nodig. Dat is echt belangrijk, omdat je dan tegelijk

een buffer opbouwt in de bodem die bijdraagt aan vasthouden van mineralen en een stabielere bodemstructuur.”
Ook akkerbouwer en tulpenteler Bart Goudzwaard uit Zonnemaire op Schouwen-Duiveland is niet blij met de nieuwe
rekenmethode. “Opnieuw gaat er een stuk van onze fosfaatruimte af. Het was al zo dat we bij suikerbieten inteerden op
fosfaat. Per ha gaat er 80 kg fosfaat naar de fabriek en mag
je maar 40 kg per ha strooien. Met de nieuwe rekenmethode
gaat er nog eens 10 tot 15 kilo af. Dat is te veel. Voor mijn
zoon Eric en mij reden om te besluiten geen schuimaarde
meer af te nemen van de suikerbietenfabriek. Dat levert weliswaar een boete op, maar zorgt wel voor minder fosfaat op
ons land in een periode dat we het ook niet nodig hebben.”
Compost noemt hij ‘geen keuze uit weelde.’ “Jaren geleden
hebben we dit al eens gebruikt, en toen zagen we na een
tijdje allemaal stukjes glas op het land liggen. Tegenwoordig
bevat de hoogste kwaliteitsklasse compost wel minder vervuiling. Als je suikerbieten en aardappels teelt, heb je met
strenge regels rond voedselveiligheid te maken en dan wil je
geen glas op je land hebben. Groenbemesters vinden we wel
een alternatief en voor pootaardappelen zetten we vloeibare
meststoffen in. Wat we vooral zorgelijk vinden, is dat de
bodemvoorraad fosfaat minimaal wordt op deze manier.”

Bemestingsadviesbasis

Drainwater en fosfaat

De ruimte om fosfaat toe te dienen is niet per definitie dezelfde
als dat wat een gewas nodig heeft. In de laatste Bemestingsadviesbasis van bloembollen uit juni 2013 is voor de diverse typen
zandgrond en voor zeeklei weergegeven wat de geadviseerde hoeveelheden fosfaat zijn per gewasgroep. Die hoeveelheden zijn nog
gekoppeld aan het Pw-getal, dat in de nieuwe methodiek niet
meer voorkomt. Per grondsoort geldt een rekenformule om de
uiteindelijke fosfaatgift te bepalen. Deze is te vinden op de website van Eurofins Agro. Voor bolgewassen zijn drie gewasgroepen
gemaakt als het gaat om fosfaat. Gewasgroep 1 is dahlia, Gewasgroep 3 gladiool, hyacint en krokus, en Gewasgroep 4 alle overige bolgewassen.

In onder meer de Bloembollenstreek is het fosfaatgehalte van het
oppervlaktewater relatief hoog. Mogelijke oorzaak is de decennialange bemesting met stalmest, die zorgt voor een nalevering
van fosfaat. Deze komt via het drainwater in het oppervlaktewater terecht. De KAVB startte najaar 2018 met een project om dit
fosfaat af te vangen door drains te omhullen met ijzerzand. Dit
is een restproduct uit de waterzuivering. Het ijzer dat aan het
zand zit, is in staat om fosfaat in water aan zich te binden. Voor
dit project gaf de Euopese Unie subsidie en betaalde Hoogheemraadschap van Rijnland ook een flink deel van de kosten. Zomer
2020 werd het project, waaraan vijf bedrijven konden meedoen,
afgerond. Voor meer informatie zie Greenity 74 pagina 35 en 36.
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