de voorzitter

En de boer, hij zweette door…
Dat het droog is, daar moeten we geen pagina’s meer over vol schrijven. Over hoe het weer en de toestand
de volgende weken verder evolueert, dat kan niemand voorspellen, maar dat de situatie op veel percelen
erger wordt dan vorig jaar, daar wordt stilaan eensluidend over gecommuniceerd. We schreven vorige
week een uitvoerige brief aan minister Schauvliege, met verwijzing naar verschillende teelten, die door het
te natte voorjaar reeds een verlate zaai- of plantdatum kenden. Die gewassen zijn nu zeer ondiep geworteld, zijn daardoor extra gevoelig voor het tekort aan neerslag en kunnen niet tot bij grondwater. Het betreft
teelten zoals aardappelen, wortelen, erwten, bonen, gras-klaver enzovoort. Onze vraag aan de minister om
de toestand te analyseren om te kunnen overgaan tot het erkennen van de toestand als landbouwramp
werd opgepikt en ook reeds beantwoord. De minister liet ons weten dat, wanneer de droogtesituatie effectief ophoudt, de balans opgemaakt wordt en met de weergegevens en vaststellingen door het KMI in de hand een beslissing zal
genomen worden. Er zullen in ieder geval regionale verschillen zijn wat betreft neerslaghoeveelheden. Maar wanneer je elke dag
uitkijkt naar malse regen, maar niets ziet vallen (in een aantal regio’s reeds sinds half mei), dan begrijp je niet waarom nog niet aan
de voorwaarden voor erkenning als uitzonderlijke omstandigheid voldaan is. We wachten nog even af maar rekenen toch op een
snelle beslissing daarover zodra de droogteperiode haar einde kent.
Intussen gaat de graanoogst op volle snelheid door in het zuiden en het oosten van Vlaanderen, wat uitzonderlijk vroeg is. De
Polders lopen traditioneel achterop en daar is de wintergerstoogst pas afgerond. Op de tarweoogst blijft het daar nog wachten,
maar ook daar zal de gemiddelde oogstdatum vroeger vallen. Wanneer we de eerste oogstresultaten zien , dan zou de schade in de
wintergranen nog meevallen, maar ook daar geldt dat de rit maar gewonnen wordt aan de meet.
Na de oogst blijft het voor veel landbouwers zaak om snel nateelten of vanggewassen in te zaaien. Dat daarbij dierlijke mest op de
velden gebracht wordt is de logica zelve om de volgteelten voldoende te laten ontwikkelen. De mestwetgeving laat het ons ook toe
om na de oogst te bemesten, weliswaar met uiterste uitrijdata, verplichte inzaai van vanggewassen en beperkingen in hoeveelheden.
Het blijft een goede landbouwpraktijk om de na-oogstbemesting met mate te doen. Zeker dit jaar zal het erop aan komen om beredeneerd te werk te gaan, gezien de uitzonderlijke droogte van de voorbije maanden. Dat men vanuit de milieu- en natuurbeweging
zure oprispingen krijgt bij het zien uitrijden van dierlijke mest, dat is een jaarlijks weerkerend fenomeen waar geen enkel zinnig mens
nog van opkijkt. Wie iets van plantkunde kent, die wéét dat ook een volgteelt nood heeft aan voeding om voldoende wortelvorming
te hebben om de in de bodem aanwezige nutriënten te kunnen opnemen en uitspoeling te voorkomen. Moeilijk om te begrijpen
voor sommigen blijkbaar, maar meer dan eens wetenschappelijk aangetoond en dus blijvend te verdedigen als goede landbouwpraktijk. In het kader van een nieuw mestactieplan vanaf 2019 lopen de onderhandelingen met de Vlaamse overheid volop. Voor
het Algemeen Boerensyndicaat blijft de gebiedsgerichte benadering, gecombineerd met bedrijfsspecifieke opvolging de te volgen
weg. Extra regels zonder aantoonbare meerwaarde voor het milieu zijn voor ons uit den boze, integendeel zelfs. Waar bijsturing door
extra handhaving duidelijk potentieel heeft, dan mag dat. Waar regelgeving de voorbije jaren niets bijdroeg tot het verbeteren van
de waterkwaliteit, dan moet ze uit de mestwetgeving verdwijnen. Waar de regelgeving ingehaald werd door voortschrijdend inzicht
of nieuw wetenschappelijk onderzoekswerk en door de evolutie op technisch vlak, dan moet je dat als overheid ook erkennen en
daarnaar handelen. Dan moet je de politieke moed hebben dat te vertalen in lichtere regelgeving op die punten. Alleen zo motiveer
je de sector opnieuw, op weg naar een betere waterkwaliteit.
Al kost het hem bloed, zweet en tranen, de boer gaat door…
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