
2019 warm, zonnig, droog



2019 heet



De toekomst



Gemiddelde maand temperatuur Ukkel



 
 

                                   

                                        

   

   

   

   

    

    

              



  

                               

                                        

 

 

  

  

  

            





25 juli 2019

• Boris Johnson wordt premier in Engeland op 24/7/2019

• Heetste dag van de waarnemingen 25/7/2019

• Ukkel 39,7 °C

• Koksijde 40,2 °C

• Beitem 40,7 °C

• Namen 41,6 °C

• Begijnendijk 41,8 °C NIEUW RECORD 

• Vorige 1947 40,6 °C Kleine Brogel









Na 2018 komt 2019
• Captatieverbod

• Enkel nog vee – niet meer voor gewassen
• Indien geen leidingwater 

• Irrigatieverbod

• Tussen 8 h en 20 h

• Blauwwier algen

• Zoutgehalte meten is weten
• geleidbaarheid bij 25 °C in µS/cm 
• akkerbouw 2700 
• groenten volle grond 1500
• substraat 1000
• mens 2100
• open put door indroging 4000 bonen fataal !

• Vergunningen voor AQUAFIN 
• Ondertekenen contract “indien verontreinigingen gebruiker verantwoordelijk”
• 160 euro/maand
• Effluent aangifte VLM en mestbalans
• 1100-1300 µS/cm
• pH 7,73





Vanaf 24 /7 





https://www.google.be/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fblogimages.seniorennet.be%2Fwestendseblik%2F2006469-bbb7ebdbd480aa40e08619e8eb59bb2b.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fblog.seniorennet.be%2Fwestendseblik%2Farchief.php%3FcatID%3D1640&docid=Fcdxy8A2Nz6SBM&tbnid=FAybpqUK78HEYM%3A&vet=10ahUKEwjmt8PMlqXgAhWN3KQKHd5DC3UQMwhRKBMwEw..i&w=305&h=400&bih=746&biw=1524&q=coloradokever%201949%20belgie&ved=0ahUKEwjmt8PMlqXgAhWN3KQKHd5DC3UQMwhRKBMwEw&iact=mrc&uact=8




• Coragen Fytoweb 30092019

• Intrekking van de toelating van CORAGEN in appelbomen, perenbomen, aardappelen en 
aardappelpootgoedteelt

• 30/09/2019

• Gewasbescherming

• De toelating van het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel CORAGEN (9822P/B, 200 g/l 
chloorantraniliprole) in appelbomen, perenbomen, aardappelen en aardappelpootgoedteelt werd 
ingetrokken. Deze gebruiken werden geweigerd bij de her-erkenning van de toelating wegens een gebrek 
aan informatie over de werkzaamheid.

• De intrekkingsdatum is 10/07/2019.

• Er wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijziging onmiddellijk toe te passen, zelfs als 
de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn.

•

• Retrait de l’autorisation de CORAGEN en pommiers, poiriers, pommes de terre et culture de plants de 
pommes de terre

• 30/09/2019

• Phytoprotection

• L’autorisation du produit phytopharmaceutique CORAGEN (9822P/B, 200 g/l chlorantraniliprole) en 
pommiers, poiriers, pommes de terre et culture de plants de pommes de terre a été retirée. Ces usages ont 
été refusés lors de la ré-agréation de ce produit en raison d’une manque d’information sur l’efficacité.

• La date de retrait est le 10/07/2019.

• Ces modifications doivent être respectées dès maintenant même si les étiquettes des produits présents sur 
le marché n’ont pas encore été adaptées.

•

https://fytoweb.be/nl/nieuws/gewasbescherming
https://fytoweb.be/fr/nouvelles/phytoprotection


Challenger











Vlas
• Vezel (blauw) en olie (wit)

• BE/NL/FR teelt 90% van de wereld

• 2013 70.000 ha 2018 140.000 ha 

• 16.000 ha 1/3 Vl en 2/3 Wal

• Bedrijven 600 Vl / 1300 Wal

• Zwingelbedrijven 45

• Aardvlo, onkruid, trips, witziekte, groeiregulatie

Bromotril/Hussar Ultra/Sulcotrion in VO

• Prijs 
• China en co
• Beter klasse linnen lagere katoen

• Brand

• Hennep ?





Bataat
• Op ruggen of bedden 
• Biodegradeerbare zwarte plastiek
• 30 - 40.000 stekken /Ha 
• 30 cm in de rij en 75-90 tussen 10.000 euro !
• 10-20 cm diep planten 15-30/5
• Planten: slip, paperpot
• Bemesting 150 E N en 250 E N
• T-Tape 50 l/m²/jaar
• 125-145 groeidagen
• Versmarkt en contract 500-550 euro/ton
• Lucht temp op 24 h lager dan 15 °C stopt groei
• Bodem lager dan 10 °C rooien 
• Bewaren 7 dagen 30°C en RV 85-90 °C
• Daarna 12-15 °C tot 12 maand





2020 Nieuwe wetten
• Europa
• België

• Vlaanderen 2 ministers

• Wallonië

• Frankrijk

• Engeland

• Rusland

• Extra legale eisen afnemers

• ……..



2020: Europees boerenjaar ?
of ecologisch paradijs op een landbouwkerkhof

• Mercosur EU-Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay Venezuela, Bolivia
• 264 milj mensen
• runds- en kippenvlees/suiker voor auto’s en chemie 

• Ceta 15/2/17 EU-Canada 
• 98 % heffingen weg 
• rundsvlees/melk

• GLB hervorming zonder Engelland ( wel in Engels ☺)

• Green Deal

• Brexit

• Herregistraties

• Nitraat richtlijn



Green Deal Europa

• Nieuwe MRL ‘s ?

50-30 %  minder fyto tegen 2030 

• Opening voor “nieuwe genoom technieken” crispr door Europese hof 
verboden ook bij “groenen”

• Klimaat neutraal tegen 2050 voor methaan en CO2

• Kostprijs 1,000 miljard euro = 1600 euro/inwoner tegen 2030 ??? 

• Jaarbudget van 160 miljard euro = 290 euro/inwoner



Green Deal Vlaanderen= alles groener

• Vlaamse Overheid (Joke Schauvliege) 5 green deals
• Huishoudelijke houtverbranding

• Bedrijven en biodiversiteit

• Gedeelde mobiliteit

• Circulaire aankopen

• Brouwers (=bier brouwen met minder water)



BREXIT





BREXIT: gevolgen voor ons

• Aanvragen voor wederzijdse erkenning (KDT)
• VK zat in dezelfde klimaat zone

• België zal deze blijven aanvragen zolang de procedures in VK niet wijzigen

• (Her)Registratie procedure waarbij VK rapporterende staat is
• Andere staat aangeduid

• Meer werk voor de anderen dus langere procedure

• Parallel handel niet mogelijk aangezien enkel in EU
• Gevolg aantal producten zullen verdwijnen

• 6 maand verkoop 12 maand gebruik toegelaten



Brexit: gevolgen voor VK

• Beslissen zelf los van Europese Unie over erkenningen

• Overgangsperiode tot  31/12/2020 

• Plantenpaspoort, sanitaire controles, ……



Waarom verdwijnen middelen ?

door Europese niet verlenging van de actieve stof www.eur-lex.europa.eu/legal-content

door niet verlenging toelatingshouder/ vrijwillige 
terug trekking vergunning voor parallelhandel

Parallelhandel enkel in EU.
Door verlaten VK zullen aantal vervallen

door MRL wijzigingen

http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content


Herregistratie: Mancozeb

• 1962 Dupont/UPL nu 70 landen en 400 plantenziekten

• Multi site fungicide

• Maneb + Zineb

• ETU ethyleenthioureum metaboliet

• Veroorzaakt kanker bij proefdieren

• 20 % Mangaan en 2,5 % Zink C4H6N2S4Mn . C4H6N2S4Zn

• Engeland en Griekenland ……………… vertraging?

• Neurotoxiciteit Parkinson

• Slechte geluiden……



Al voorbij in 2019

10 januari Spruzit pyrethrine
3 april TROY Bentazon
11 april GOLTIX metamitron in kruiden

30 april TRETO 500 ethofumesaat in witloof

30 april

POMARSOL, 
Foram, 
Hermosan,… Thiram

27 juli Revi
mandipropamid
residu verlaagd ??????? VT 3 dagen

31 juli BASTA S glufosinaat

20 augustus PARAAT
ingetrokken en vele teelten open lucht wel nog onder 
bescherming



Al voorbij in 2019

30 september 2019 Alister herschikking gamma actieve stoffen blijven

30 september 2019 Atlantis WG herschikking gamma actieve stoffen blijven

30 september 2019 Caliban (Duo, top) herschikking gamma actieve stoffen blijven

30 september 2019 Cossack herschikking gamma actieve stoffen blijven

30 september 2019 Pacifica herschikking gamma actieve stoffen blijven

30 september 2019
Dursban, 
Destroyer,…. chloorpyrifos

30 september 2019 Lirotect Super imazalil + thiabendazool

21 oktober 2019 Mocap 15 MG ethoprofos

4 november 2019 Reglone, Quad Glob diquat

14 november 2019 Fenomenal fenamidone + fosetyl



2020 einde opgebruik

- 3 april 2020 Mesurol methiocarb

Zaadontsmetting mag 
uitgezaaid worden erna
/trips

30 januari 2020 TMTD (THIRAM) thiram zaaizaad ontsmetting !!!

31 januari 2020 CIPC Protex chloorprofam

31 januari 2020 Plenum Pymetrozine

31 januari 2020 Pychlorex 5 G chloorpyrifos

31 januari 2020 Dorbang granulaat chloorpyrifos

31 januari 2020 CYREN 4E chloorpyrifos

28 februari 2020 Proplant Propamocarb

kiemschimmels, valse 
meeldauw in kruiden, 
selder, kolen,….



2020 einde opgebruik
19 maart 2020 Apache

Chloorthalonil + Cyproconazool + 
Propiconazool 1ste knoop tot aarvorming

19 maart 2020 Cherokee
Chloorthalonil + Cyproconazool + 
Propiconazool 1ste knoop tot aarvorming

19 maart 2020 Armure Difeconazole + Propiconazool aarvorming in granen, bieten
19 maart 2020 Difure Pro Difeconazool + Propiconazool bieten

19 maart 2020 Bumper P Propiconazool + Prochloraz 1ste knoop tot aar, bieten

19 maart 2020 Stereo Propiconazool + Cyprodinil 1ste knoop - laatste blad

27 maart 2020 Bacara Diflufenican + Flurtamone granen vooropkomst tot einde uitstoeling

27 maart 2020 Fortress Quinoxyfen aardbei, granen, bieten, vlas,…..

20 mei 2020 Balear Chloorthalonil
2de knoop -aar, 
laatste blad in gerst

20 mei 2020 Bravo Chloorthalonil
erwten bloei, laatste blad-aar, 
laatste blad in gerst

20 mei 2020 Pubil Chloorthalonil
erwten bloei, tweede knoop- aar, 
laatste blad in gerst



2020 einde opgebruik

20 mei 2020 Folio Gold Chloorthalonil + Metalaxyl-M
uien, prei, bloemkool, 
spruiten, sluitkool

20 mei 2020 Mixanil Chloorthalonil + Cymoxanil

20 mei 2020 Panax Chloorthalonil + Tebuconazool

30 juni 2020 Perfekthion, Danadim Dimethoaat

30 juni 2020 Belvedere, Beetup Desmedifam + Fenmedifam

30 juni 2020
Betanal Maxxpro, 
Elite Desmedifam + Fenmedifam + ethofumesaat

30 juni 2020 Triade Desmedifam + Fenmedifam + ethofumesaat

30 juni 2020

Grostop, Neo-
conserviet, 
Tuberprop, Neonet Chloorprofam kiemremmers

8 oktober 2020
Intruder, Crystar, 
Cryptic,… Chloorprofam onkruidbestrijding



Wat nog ?

31 januari 2021 Cymax, Cymozeb

30 juni 2021
Pyramine, Fiesta, 
Pyroqiun chloridazon

30 juni 2021 Mondium, Meteor Chloormequat + imazaqiun

30 juni 2021 Avadex

31 okt 2021 DiamantAvadex

30 nov 2023 Legurame



2020: Een boerenjaar?

• Mais zaad ontsmettingen

• Aardappelen zonder Reglone (diquat) en CIPC bewaring

• Spinazie, selder, witloof, schorseneer zonder Asulox

• Chloorthalonil

• Minerale N 



2020 opnieuw veel weg !

• Mocap in aardappelen

• CIPC als kiemremmer en herbicide

• Reglone als loofdoder

• Mesurol op maiszaad en trips 
• Zeer beperkt

• Thiram TMTD zaad ontsmettingen in groenten en mais
• Meer kans op pythium aantastingen

• Chloorpyrifos granulaten

• Asulam geen 120 dagen voor witloof, schorseneer, selder, spinazie,..

• Bofix verlaagd naar 4 l/ha wegens MCPA beperking



2020: Zonder Roundup ?



glyfosaat

• Frankrijk, Nederland, Zweden, Hongarije



Glyfosaat

• Luxemburg minister van landbouw Schneider socialist
• Vrijwillige stop 30euro/ha premie

• Oostenrijk en Belgische Attert (door burgemeester Josy Arens)

• Frankrijk 36 producten 11/2020

• België 15 dec 2022?



2020: ritnaalden zonder Mocap

• Opgebruik was 21/10/2019

• Nemathorin granulaat

• Sherpa 0,8 GR microgranulaat aan 24 kg/ha
• België, Spanje, Italië, Griekenland, Portugal, Polen

• Lost moeilijk op dus verdeling belangrijk



2020: Loofdoden zonder Reglone

• 4/11/2019 

• Alternatieven

• MH

• Gozai, Kabuki 0,4 l/ha max 5-10 % opkomst

• Spotlight, Gozai

• Beloukha (pelargonzuur) loofdoding na klappen 2 * 16 l/ha

• Loofklappen, -branden, -trekken, elektrocutie nadelen !!

• Wortelsnijden



2020: Bieten
• ALS herbicide tolerante bietenvariëteiten KWS+Bayer

• 2014 SES Vanderhaeghe licentie bij ons

• Betaseed licentie in Duitsland, Italië, Zwitserland en Polen)

• 2017 start met registratie in paar Europese landen

• Seizoen 2020 of 2021 commercialisering bij ons 

• Ras 7k789 smart Blanca KWS

• Ook Aaltjes en/of rhizomanie resistent

• 10% minder opbrengst

• 1 à 2 behandelingen 
• Toevoeging ethofumesaat + fenmedipham of dimethenamid toch 

wenselijk
• Conviso One (Bayer) reeds erkend in België en Nederland !

• 50 g/l foramsulfuron (Banteng, Equip) 

• + 30 g/ l thiencarbendazon-methyl (Banteng, Kolos/Adengo)

• 1 l / ha 1 X of gefractioneerd in 2 X + 1 l olie

• Melganzevoet is de “gids” 1° bespuiting max 2-4 blad 2° na 10-20 dagen

• Voordeel geen opbrengst verlies door herbicide schade

• Nadeel nog 10% lager fin rendement met de Conviso smart rassen in 2018

• Mindere werking op ereprijs, munt,…..

• Vragen: wilde bieten, wortelonkruiden, aardappelopslag, grassen,….



2020: Bieten

• Pyramine, Fiesta 30/6/21 opgebruik

• Fenmedipham (rood) en desmedipham (donkerrood)
• 30/6/20 desmedipham

• Carcinogene effecten

• Fenmedipham verlengd

• Spinazie ???

• Mancozeb / Mastana als fungicide in 120 dagen regeling 
15/6 tot 12/10



2020: Mais zonder TMTD en Mesurol
• Geen mais meer planten maar zaaien !

• Fijn zaaibed en niet te diep

• Ziram (Korit) is geen thiram tegen bodemschimmels

• Pythium spp. en fusarium spp.

https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.syngenta.fr%2Fsites%2Fg%2Ffiles%2Fzhg141%2Ff%2Fstyles%2Fsyngenta_large%2Fpublic%2F2017%2F10%2F13%2Ffonte-des-semis-du-mais-pythium-ultimum-1024.jpg%3Fitok%3D76bgHET1&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.syngenta.fr%2Fcultures%2Fmais%2Fdossier-implantation-du-mais%2Farticle-protection-semences%2Fpythium-menace-les-plantules-de-mais&docid=1xGWS1T2I7Q3GM&tbnid=c2BiGYVGv9Uq6M%3A&vet=10ahUKEwjlpdWm9JLnAhXipIsKHUfvAUUQMwhDKAAwAA..i&w=1024&h=573&bih=787&biw=1600&q=pythium%20bij%20mais&ved=0ahUKEwjlpdWm9JLnAhXipIsKHUfvAUUQMwhDKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Flgseeds.be%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F12%2Fresistentie-272x300.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Flgseeds.be%2Fmaiszaadontsmetting%2F&docid=WrGzovh68VfhPM&tbnid=d36z582xzOrEwM%3A&vet=10ahUKEwjlpdWm9JLnAhXipIsKHUfvAUUQMwhfKA4wDg..i&w=272&h=300&bih=787&biw=1600&q=pythium%20bij%20mais&ved=0ahUKEwjlpdWm9JLnAhXipIsKHUfvAUUQMwhfKA4wDg&iact=mrc&uact=8


Zaad coating

https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.syngenta.nl%2Fsites%2Fg%2Ffiles%2Fzhg546%2Ff%2F2019%2F02%2F18%2F1240x373_bnl_apron_xl_0.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.syngenta.nl%2Fons-product%2Fseedcare%2Fnl%2Fgroenten%2Fapron-xl&docid=gxepveiwnVheQM&tbnid=UGMmuME83jVo0M%3A&vet=10ahUKEwjlk7GV9ZLnAhWErIsKHeZ7DmoQMwhZKAkwCQ..i&w=1240&h=373&bih=787&biw=1600&q=pythium%20in%20mais%20%2Bsyngenta&ved=0ahUKEwjlk7GV9ZLnAhWErIsKHeZ7DmoQMwhZKAkwCQ&iact=mrc&uact=8




2020: Koolvlieg zonder chloorpyrifos



Prei trips zonder Mesurol

• Opletten voor mineervlieg

• Meer producten en behandelingen nodig

• Broerke van spinosad

• Benevia

• Movento

• Broertje spinosad





2020: Spinazie zonder Asulam en vanaf 8/10 
zonder CIPC 
• Asulam verviel in 2011 daarna 120 regeling max 10 keer
• CIPC vervalt op 8 okt 2020
• Avadex
• Centium
• Venzar brandnetel
• Matrigon klein kruiskruid
• Fenmedipham
• Goltix
• Andere ?
• Smart weeding



2020: Uien zonder Mundial

• Zonder Mundial (Fipronil)
• 2017
• Zaadcoating 2019

• Uienvlieg/ bonenvlieg

• Force (door UK)
• Kan remming geven

• Geprimed
• Kieming laten starten en opnieuw stoppen
• Hazera
• 200 euro/ha 4 eenheden
• 10 % minder door hoge opkomst
• Minder diep zaaien kan
• Nuttig in zwaar land

• Gepilleerd zaad



Wallonië

• PAC = Premies 
• Aanduiden waar vulplaats ligt 

• Controle op overvulling

• Pensioen of PAC aan u de keuze ?

• Pachtwet 1969 - 88

• 1 januari 2020 500,000 ha en 12,500 bedrijven

• Schriftelijk en geregistreerd op 5 jaar tijd max 4 * 9 jaar

• Eisen naar diversiteit en kwaliteit kan?

• Korte pacht max 5 jaar / loopbaanpacht max tot 67 jaar /carriëre pacht

• Recht van voorkoop stopt bij pensioen vanaf 67 tenzij opvolging



Frankrijk

• Teeltvrije zone ZNT (Slovenië, Italië, delen van Duitsland)
• Zonder compensatie

• Enkel nog bio-controle

• 5 m voor lage gewassen

• 10 m voor hoge gewassen
• Fruit en druiven (300 ha wijn, 1000 ha champagne aan 1 milj euro/ha)

• Glyfosaat 
• 29/11/2020 einde voor de meeste toepassingen

• verkoop in 2019 met 10 % gestegen



Frankrijk

• Loi EGAlim
• 5 m en 10 m bufferzone naast woningen
• anti drift naar 3 en 5 m
• maar niet langs rusthuizen, scholen, sport, vakantie park, ….
• geen reclame meer voor vele producten
• geen kortingen of promoties
• gelijke prijzen
• advies / Verkoop 1/1/21 enkel veiligheid advies mag
• vereenvoudiging registratie bio-stimulantia

• Wet op heffing ter bescherming van water
• Aangifte verantwoordelijkheid van boer of verkoper
• Betalen
• Datum opgeven wanneer wat zal gebruikt worden



Rusland

• NIEUWS MELK

• Melkgigant Rusland heeft productie verdubbeld

• EkoNiva Group, het grootste melkveebedrijf van Rusland, heeft de 
melkproductie in slechts 15 maanden tijd verdubbeld. Aan het begin 
van de maand april werd er voor het eerst meer dan 2.000 ton melk 
geproduceerd in 1 dag.

• Om dagelijks deze hoeveelheid te kunnen produceren, worden meer 
dan 75.000 koeien gemolken op het melkveebedrijf van EkoNiva. In 
totaal zijn er 133.000 dieren op het bedrijf, wat betekent dat de 
veestapel hier met 42% is gestegen ten opzichte van 31 december 
2017.

https://www.boerenbusiness.nl/melk/artikel/10864730/ruslands-grootste-melkboer-ligt-op-ramkoers


Nitraat richtlijn Europese Commissie

• Vlaams probleem?

• Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engelland, Spanje, Malta,……

• Duitsland 850.000 euro/dag 28% meetpunten boven norm



“wie het schoentje past trekke hem aan”

• Nitraat, nitriet, nitrosamine

• In voeding sla, spinazie

• EFSA onderzoek conclusie nitraat/nitriet is niet zo slecht voor mens

• 50-80 % uit (blad) groenten (stengel, steel, nerven)

• 8 % uit water

• Geen flesvoeding voor baby’s uit nitraat rijke waterbronnen

• Geen nitraat rijke sportdranken(bietensap) op dagelijkse basis



Situatie niet ok



Map 6

• Politiek akkoord 

• Weinig inbreng proefcentra 

• 600 VLM, 400 ILVO, 250 INAGRO, PCG, SKW,….

• Bij dierlijke mest 3 soorten 
• Inhoud en werking

• Kunstmest 1 soort = niet correct !

• ABS naar grondwettelijk hof i.v.m. boetes voor vanggewassen

• Geen GPS of GPS app voor burenregelingen tot 1 juli









Resultaten grondstalen 2019 zeer slecht !

• Gemiddeld 110 kg N  14 kg gestegen t.o.v. 2018

• Aardappelen 25 % onder 90 en 34 % boven 180 kg

• Mais 50 % boven 90 







Vloeibare N (en bladvoedingen ?)

• Wanneer
• 16/1 tot 15/2 

• lage N inhoud en begroeid max 50 E N
• 15/2 tot 1/9 
• 1/9 tot 31/10 

• groenten grond analyse na 15/8 en advies
• max 60 E N/2 weken en max 100 E N totaal

• Ook zaterdag, zondag en feestdag
• Uitz. derogatie percelen NIET 1/9 – 15/2
• Na hoofdteelt 31/7 max 36 E N
• ……….

• Hoeveel 
• Tabellen site VLM
• Uitgedrukt in totale werkzame N
• Afhankelijk van gift dierlijke mest (-170 E max)
• Afhankelijk van streek, maatregelen N residu, derogatie,….
• Groenbemesters na granen

• Registreren





Kunstmest register(s)

• Verkoopregister
• Boven de 10.000 eenheden N

• Alle N en P houdende meststoffen

• Melden bij VLM tegen 1 jan 2021

• Continue bijhouden voor controle

• Naam, adres, tijdstip, hoeveelheid en inhoud van aangekochte

• Naam, adres, btw-nummer, landbouwnummer, tijdstip, losplaats van 
verkochte, hoeveelheid en inhoud

• Geen prijzen



Kunstmest register(s)

• Papier, Excel, Smartphone, PC, online systeem,….

• Ook teeltfiche is ok

• Vanaf 1 juli digitaal doorsturen naar VLM
• Hoe ?

• Controle en boete - VLM
• 300 euro

• Opletten na 1 september enkel met geldig bemestingsadvies
• Vorig jaar reeds controle

• 5 euro/E N en indien P ook 5 euro/E

• PV - correctioneel



Kunstmest register(s) = Alle N en P houdende

• Gebruiksregister
• Soort
• Samenstelling
• Hoeveelheid
• Bemestingsdatum
• Perceelsnummer, naam, oppervlakte, teelt

• Aankoopregister 
• Soort 
• Samenstelling
• Hoeveelheid
• Leveringsdatum
• Leverancier (naam, btw nummer en vestigingsnummer)







Weetjes

• Fytolicentie 1 maart 2015 en 24/11/2015 

• verloopt deze op 25/11/2020 !

• Website NACVZW mogelijkheid tot navorming.

• LCG abonnement is gratis door bijdrage Ministerie van Landbouw !

• Gazonteelt nu ook onder FAVV





Bedankt voor de aandacht 

SUCCES IN 2020 !

• Van Ceunebroeck Lieven

• lieven@demagri.be

• 0474/952009

mailto:lieven@demagri.be

