T E E LT V E R B E T E R I N G
De maatregelen die
werden geopperd in
het ontwerp van het
7e actieprogramma
Nitraatrichtlijn heeft de
gemoederen flink bezig
gehouden. In dit lijvige
document stonden zaken
die vasteplantentelers
best wel deden schrikken.
De belangrijkste is
dat op 1 oktober het
gewas gerooid en een
vanggewas ingezaaid
moet zijn.

Leg uit hoe het
met stikstof werkt
Tekst: Henk van den Berg,
teelt- en bedrijfsadviseur
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De belachelijkheid van deze maatregel deed veel mensen denken dat
het onzin was, waarop niet gereageerd hoefde te worden. Toch stond
dit op papier en zonder reactie zou
dit zomaar eens bewaarheid kunnen
worden. Net zoiets als de Brexit die
toch niet zou doorgaan, waardoor
veel mensen in het Verenigd Koninkrijk niet zijn gaan stemmen.
Opletten geblazen dus en dit niet
zomaar laten gaan.

REACTIES
Door verschillende instanties binnen ons vak is er opgeroepen om
alsjeblieft op deze onzinnige regelgeving te reageren. Als er niet met
goede argumenten een tegengeluid
te horen is, kan iets wat op papier

staat zomaar werkelijkheid worden.
De sector doet het vrij goed en vrijwel iedereen doet zijn best om emissie naar de natuur te voorkomen.
Vaste planten zijn ook nog eens het
ideale vanggewas. Al deze gewassen die vanaf oktober de grootste,
ondergrondse, groeispurt hebben,
zorgen ervoor dat er in het natte
najaar vrijwel geen stikstof kan uitspoelen, simpelweg omdat dit door
de planten direct wordt opgenomen.
Als dit gewas wordt weggehaald en
wordt vervangen door een nog niet
groeiend, net gezaaid vanggewas, is
er wel sprake van uitspoeling van
al de stikstof die vanaf dat moment
mineraliseert. Het is dus helemaal
geen optie om voor oktober te rooien. Teelttechnisch niet, maar zeker
niet waar het gaat om de stikstofuitspoeling.
Het is echter te kort door de bocht
om te zeggen dat de makers van
dit voorstel zo dom zijn dat ze dit
niet snappen. Ze zullen het best wel

snappen, als we maar niet verzuimen dit uit te leggen. De vasteplantensector is zo klein dat de makers
van plannen voor de hele agrarisch
sector niet alle ins en outs in beeld
hebben. Hier ligt een taak van de
ondernemers in het vak zelf.

UITLEGGEN
De belangrijkste manier om de regelgevers ervan te overtuigen dat
de voorstellen niet haalbaar zijn
en averechts werken, is uitleggen
waarom. Dit werkt gemiddeld vrij
goed en in ieder geval is het beter
dan zwijgen of schelden. Er is een
heel grote lobby die alles wat er in
de agrarische wereld gebeurt onder
een vergrootglas legt. In de discussie
over stikstof hebben we zeker niet
het voordeel van de twijfel. Laat
reageren op onhaalbare regels met
steekhoudende argumenten dus
niet alleen over aan de bestuurders,
maar draag de boodschap ook uit in
de hele eigen kennissenkring.
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