Wieringerwerf, 8 februari 2019
Agenda:
14 februari: Akkerbouwdag Cav
25 februari: Groenteavond Cav
Check! Het Nieuwe Bemestingsprogramma
In de afgelopen jaren hebben wij u kunnen ondersteunen
in de planning van uw bemesting en daarnaast het voldoen aan de regels van de mestwetgeving met behulp
van het programma Optimest. We zien dat de complexiteit van de regelgeving weer aan het toenemen is en de
voorstellen in het nieuwe actieplan zullen dit zeker niet vereenvoudigen. Om deze reden zijn wij afgelopen jaar
overgestapt naar het programma Check. Hieronder enkele voordelen van dit programma voor u:
-Check wordt continu up-to-date gehouden voor wat betreft nieuwe regelgeving.
-Het kan automatisch gegevens inlezen van o.a. meitelling- en mestgegevens die geregistreerd staan bij RVO.
-Ook biedt het mogelijkheden om bodemanalyses vanuit Eurofins automatisch in te lezen, kunnen mineralen- en
organische stof-balansen alsmede PlanetProof bemestingsconcepten worden gemaakt.
Hiermee kunnen onverhoopte vergissingen worden voorkomen en vergemakkelijkt het voor u het aanleveren
van gegevens voor een betrouwbaar bemestingsoverzicht. Uiteraard hebben wij voor het inlezen van de
gegevens uw toestemming nodig in de vorm van een machtiging. Deze kunt u zelf verzorgen via uw inlog
pagina bij RVO. Voor vragen hierover en het gebruikmaken van dit veelzijdige nieuwe programma kunt u terecht
bij uw adviseur.
Bodemanalyses Eurofins (zelf genomen bodemmonsters en bijbehorende analyses)
Voor het maken van een bemestingsplan maken we o.a. gebruik van de door u aangeleverde bodemanalyses.
Af en toe krijgen we ook bodemanalyses (o.a. van Eurofins) die door de teler of een ander niet-geautoriseerd
bedrijf/persoon zijn gestoken. Op de analyse staat dan: “Monster genomen door: derden” en is er geen
plattegrond beschikbaar op de analyse. Deze analyses zijn dan niet geldig voor het verkrijgen van extra
fosfaatgebruiksruimte, de zogenaamde fosfaatdifferentiatie. U kunt deze analyses van de grondmonsters
uiteraard wel gebruiken voor uw eigen beoordeling van het perceel en bijbehorend bemestingsadvies. Uw
fosfaatruimte bij deze monsters is dan 50 kg/ha. Bij een geautoriseerde analyse kan dat 60 kg fosfaat (Pw van
36 t/m 55) of 75 kg fosfaat (Pw onder 36) zijn.
Compostaanvoer
Compost wordt steeds vaker gebruikt als anti-stuifproduct. Dit zijn vaak
behoorlijke hoeveelheden. Zorg tijdig voor de aanvoer van deze vette
compost om onverwachte leveringsverrassingen te voorkomen.
U was van ons gewend dat voor dit product het gehele jaar dezelfde prijs
werd berekend. Vanuit de producent gaan er dit jaar prijswijzigingen
plaatsvinden, met als gevolg dat de prijs flink kan toenemen bij leveringen
gedurende de “levermaanden” juli, augustus en september. Zodra hierover
meer bekend is zullen we u informeren.
Vroege bestelling: Urea Pro en Exacote
Ureum-meststoffen zijn hygroscopisch en worden onder secure omstandigheden verwerkt,
gecoat en opgeslagen. Daardoor dienen we vooraf de gewenste hoeveelheid vast te
leggen en deze af te nemen.
Urea Pro is een hoog gehalte stikstofmeststof met 46% N, volledig in ureumvorm. Het
risico op vervluchtiging van deze ureum-stikstof is in dit product minimaal door de behandeling met Limus.
Hierdoor wordt ammoniakvervluchtiging met 90% gereduceerd. Urea Pro is dus breed toepasbaar en goed
strooibaar.
We hebben ook variant Urea Pro met 38 % N en 18 % SO3 beschikbaar. Advies om op
percelen waar geen bedekking of gewas staat, dit product (voor planten/zaaien) in te
werken.
Exacote 29N bevat gecoate stikstof met een lengtewerking van ongeveer 9 -10 weken.
Exacote bevat 29% N waarvan 11 % in gecoate vorm (38% van de totale stikstof) en
voldoende zwavel (20% SO3). Exacote past in een duurzame aanpak waardoor stikstof
geleidelijk aan de plant wordt aangeboden en risico’s op emissie kleiner zijn.

Champost
Champost is een populaire organische meststof waarbij de afzet groeiende is in Noord-Holland. Het is een
product afkomstig uit de teelt van champignons. Dit product bestaat uit een mengsel van stro, paardenmest,
kippenmest, kalk en veen. Champost is met een hoog organische stofgehalte zeer geschikt als
bodemverbeteraar in land- en tuinbouw. Dit schone, zuivere product wordt afgezet per ton, met forfaitaire
waarden (vaste gehalten per ton). De stikstof in champost telt voor 25% mee en de fosfaat voor 100%. De prijs
van champost is jaarrond gunstig, maar vroege afname wordt, naast het feit dat u dit product tijdig op voorraad
heeft, beloond met een lagere aanschafprijs. Levering in het hoogseizoen is (mede door afstand vanuit
leverancierslocatie) mogelijk vertraagd.
Samenstelling van Champost
1.000 kg Champost bevat gemiddeld:
•
•
•
•
•

316 kg Droge stof
208 kg Organische stof
7,0 kg Stikstof (N)
3,9 kg Fosfaat (P2O5)
7,3 kg Kali (K2O)

Gips
De beschikbaarheid van gips is gedurende dit jaar niet vanzelfsprekend. Indien u gedurende het seizoen gips
wilt aanvoeren, dan is het belangrijk om vroegtijdig (vanaf heden) leveringsafspraken te maken. Gedurende het
seizoen aangevraagde gips zal hoogst waarschijnlijk niet leverbaar zijn.
Drukregistratie op veldspuiten vanaf 2020 verplicht
Onlangs is aanvullende informatie bekend geworden over de eisen van drukregistratievoorziening op
veldspuiten. Naar alle waarschijnlijkheid zullen deze aanvullende eisen binnenkort regelgeving worden en in het
activiteitenbesluit worden opgenomen.
Per 1 januari 2020 moeten conventionele veldspuiten voorzien zijn van een drukregistratievoorziening. Daarbij
geldt 2019 als overgangsjaar. In onderstaande link vindt u alle informatie met betrekking tot dit onderwerp.
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/agrarisch/open-teelt/driftreducerend
De volledige consequenties van bovenstaande eisen zijn op dit moment nog niet helemaal in te schatten. Het is
afwachten hoe het voorstel met aanvullende eisen zal worden opgenomen in de wet. Ministeriële duidelijkheid
komt naar verwachting de komende weken.
PlanetProof
In de groenteteelt heeft Milieukeur (PlanetProof) een enorme vlucht genomen. Vanaf dit jaar gaan we ook in de
bloembollenteelt een aantal kwekers begeleiden. Via een malus/ bonus-systeem en een quotering van de
hoeveelheid werkzame stof, is het streven om met zo min mogelijk milieubelasting een goed product te telen,
zónder concessies aan opbrengst en kwaliteit te doen. De akkerbouw krijgt ook steeds meer te maken met
onder PlanetProof geteelde afzetvoorwaarden. Wij kunnen u indien van toepassing begeleiden bij het
samenstellen van de juiste en passende adviesschema’s, bemestingsplan en organische stofbalans voor het
voldoen aan deze teeltvoorwaarden.
Bezem door de middelenkast
In navolging van de succesvolle actie “bezem door de middelenkast”, welke afgelopen jaar in diverse
buurgemeentes op initiatief van onder andere de Provincie Noord-Holland, in samenwerking met de
distribuerende bedrijven heeft plaatsgevonden, is er dit jaar de mogelijkheid om hier in de gemeente Hollands
Kroon aan deel te nemen. U kunt met deze actie kosteloos uw restanten, oude verpakkingen en niet meer
toegelaten gewasbeschermingsmiddelen laten afvoeren. U doorloopt samen met uw teeltadviseur uw
middelenkast en controleert welke producten niet meer in uw kast horen te staan. Deze middelen worden dan
volgens afspraak kosteloos en zonder enige gevolgen bij u opgehaald en op een veilige manier afgevoerd en
verwerkt.
Indien u deel wilt nemen aan deze actie, meldt u zich dan aan via de website:
www.bezemdoordemiddelenkast.nl of neemt u voor meer informatie contact op met CLM, tel:0345-470745
Deze actie loopt tot 30 maart 2019, u kunt zich aanmelden tot 15 maart.

