de voorzitter

Realiteitszin nodig en wel nu!
In een vorige editoriaal laakten we het uitblijven van inhoudelijk overleg over het nieuwe mestactieplan dat
per 1 januari 2023 in voege zou moeten treden. Tot op heden is er bij ons geen concreet en gedetailleerd
voorstel van nieuw mestactieplan bekend. Uitstellen van een diepgaand inhoudelijk overleg tussen politiek,
mestbank, wetenschappers en landbouwsector kan natuurlijk ook een bewuste strategie zijn om éénzijdig
regels op te leggen. De vraag is wie daar beter van wordt? Op het terrein weten we niet waar we aan toe zijn
in het volgende teeltjaar. De laattijdige inhoudelijke discussie over het nieuwe mestactieplan staat spijtig
genoeg niet alleen. Ook het Vlaams Strategisch Plan voor het nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
laat op zich wachten, ondanks de informatieronde die het Departement Landbouw en Visserij opzette. Ook
in dat dossier kennen we nog steeds niet de laatste details. Intussen gaan de veldwerkzaamheden verder,
worden teeltplannen voor 2023 nu reeds volop in uitvoering gebracht: wintergranen worden volop gezaaid,
percelen worden voorbereid in functie van wat er na Nieuwjaar op zal gezaaid of geplant worden. Vertel
buiten de landbouwwereld dat een bedrijfsleider zomaar wat moet gaan investeren zonder de sturende
beleidskaders te kennen en de mensen verklaren je gek. Toch is het de realiteit van de dag in onze sector.
De rechtsonzekerheid speelt hier evenzeer als bijvoorbeeld in het vergunningenbeleid. Leg alle onduidelijkheden en onzekerheden, maar potentieel politieke beslissingen, samen en we blijken in Vlaanderen
kampioenen in uitstelbeleid en blind rijden.
Dat er bijsturingen komen aan het bestaand mestbeleid, dat verwacht iedereen en we discussieerden meer
dan een jaar geleden reeds over een nieuw mestdecreet. Tot onze ergernis bleef doorgedreven overleg,
met de datum van 1 januari 2023 in zicht, uit. Er ging ongelooflijk veel tijd verloren en het zette de milieubeweging ertoe aan om een klaarliggend juridisch dossier over de slabakkende waterkwaliteit uit de schuif
te halen en aanhangig te maken bij Europa. Toeval? Wie zal het vertellen? De tactiek van de verschroeide
aarde lijkt niet ver weg in ieder geval.
De internationale kunstmestmarkt zit intussen ook in een ongekende situatie. Niet alleen de sterk gestegen
aardgasprijzen, maar ook de meer dan verdubbelde prijs voor CO2-certificaten zorgen al maanden voor
een fors lagere productie. Daarnaast zullen ook toenemende logistieke problemen, Chinese en Russische
zorgen voor een duidelijk negatief effect op het kunstmestaanbod.
De prijzen van kunstmest, en dan vooral van stikstof, zijn fors gestegen. De prijsstijgingen komen grotendeels door de snel gestegen energieprijzen. Voor gewassen als wintertarwe en wintergerst is er een
verdubbeling van de bemestingskosten. Geen enkele boer bezondigt zich vandaag aan overmatig inzetten
van meststoffen! De huidige onzekere situatie op de kunstmestmarkt én de het uitblijven van een wetenschappelijk onderbouwd mestbeleid maakt het tijdig opzetten van een bemestingsplan onmogelijk. Alleen
weten we vandaag niet welke normen zullen gehanteerd worden in het nieuwe MAP 7. Het doel van een
goed bemestingsplan is tweeledig. Aan de ene kant zorgt het voor een zo efficiënt mogelijke verdeling van
de beschikbare meststoffen over de gewassen om een optimale opbrengst te realiseren. Aan de andere kant
zorgt het ervoor dat er na de teelt zo min mogelijk reststikstof achterblijft en daarmee de kans op uitspoeling
van nitraat naar het grondwater geminimaliseerd wordt.
Wie daar geen rekening mee houdt om tijdig een overlegd beleidskader uit te vaardigen speelt geen open
kaart.
Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
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