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Blauw-geel als motivatie
Het strooien van de eerste kunstmestfractie in mijn wintertarwe deed ik met mijn blauw-gele meststofstrooier. Niets bijzonders, elk merk heeft zijn eigen kleur, maar dit jaar dacht ik daarbij toch spontaan aan
de toestand in Oekraïne, het land met de blauw-gele vlag, en onze collega’s daar. De beschikbare meststofkorreltjes worden met de dag duurder en elke gram die gestrooid wordt, wordt meer dan ooit afgewogen.
Hoe een inval in Oekraïne de wereld op zijn kop zet, voelen wij als producent en consument elke dag aan
den lijve. Wij kunnen hier dan wel ons teeltplan en ons zaai- en plantgoed al grotendeels vastgelegd hebben,
onze collega’s in het getroffen land weten niet of ze dit voorjaar iets zinnigs kunnen doen op hun velden, laat
staan of ze ooit aan oogsten toekomen. Oekraïne heeft 40 miljoen hectare zeer vruchtbare landbouwgrond.
Wanneer die niet kan bewerkt en opgevolgd worden, dan zit een groot deel van de wereldbevolking op vrij
korte termijn in de problemen. Oekraïne zorgt onder meer voor de bevoorrading van tarwe, maïs, koolzaadolie, zonnebloemolie, soja enzovoort voor grote delen van Noord-Afrika, Europa en Azië. Samen met Rusland zorgt Oekraïne voor
30% van de graanproductie wereldwijd! Het feit dat Rusland doordrukt om de ganse Zwarte Zee-kustlijn en de exporthavens in
handen te krijgen om zo alles te blokkeren duidt meer dan ooit op het strategisch belang van de landbouwproductie.
Grondstoffen worden duurder, quasi onbetaalbaar, maar je hebt ze wel nodig om dieren op te kweken of gewassen te telen. Zonder
meststof kom je ook niet tot volwaardige teelten en oogsten. Vandaar dat we ook de vraag stelden, tot op het Europese niveau,
om de bemestingsnormen voor dierlijke mest op te trekken om zo de rekening naar beneden te krijgen. We zitten met een relatief
droog en vroeg voorjaar. Velden zijn vlot berijdbaar en wanneer je nu dierlijke mest kan opbrengen, dan weet je dat de gewassen
die ook zullen opnemen. Het 4 J-principe van MAP6 kan perfect nageleefd worden: juiste dosis, juiste ogenblik, juiste techniek en
juiste mestsoort. Wat is er immers beter voor de bodem dan organische mest, waarin alle nodige nutriënten (N-P-K) aanwezig zijn?
Wanneer in omstandigheden als deze niets kan bijgestuurd worden, wanneer dan wel? We weten dat er een nieuw mestdecreet
zit aan te komen, maar dat mag geen hindernis zijn om nu te schakelen waar nodig. Er moet nu snel toegestaan worden dat er
binnen de wettelijk op te brengen meststoffen maximaal kan gebruik gemaakt worden van dierlijke mestvormen. We vragen om in
ieder geval de grens van 170 kg stikstof/ha uit dierlijke mest op te trekken, bij ons maar ook elders in Europa. Die grens is immers
Europees vastgelegd. Daarnaast is er het al jaren aanslepend dossier om reststroom-nutriënten uit mestverwerking evenwaardig te
behandelen als kunstmest. Technisch staat dat procedé op punt alleen blijft de wetgever treuzelen om dat ook toe te laten. Mogelijk
wordt daar nu toch de turbo op gezet.
Daarenboven is er nog het grote punt dat vorige en deze week op Europees niveau aangekaart werd: moet het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid verder vergroenen of niet? Moet de fameuze Green Deal afgezwakt worden om de voedselzekerheid
te garanderen? Wat ons betreft kan het niet dat je iedereen, boeren en consumenten, op kosten jaagt door een schaarste aan
grondstoffen, terwijl je zelf over goede gronden beschikt om kwalitatief voedsel te produceren. Je moet die grond niet uit productie
halen. Vanuit het Franse voorzitterschap van de Europese Unie werd zeer duidelijk aangegeven dat zij voorstander zijn van het
tijdelijk terugdraaien van de verplichting tot braaklegging als ecologisch aandachtsgebied. Ook Duitsland wil die weg inslaan en op
ecologisch aandachtgebied voedergewassen laten zaaien. Bij ons leefde die vraag minder bij de politiek op Vlaams niveau, wel bij de
federale minister van landbouw, David Clarinval, die zeer duidelijk voorstander is van een Europese beslissing om toch voorzichtiger
te zijn met de groene dromen van Europees Commissaris Timmermans.
De minister gaf vorige week zelf aan “het de logica zelve” te vinden dat Europa in de spiegel kijkt en zich zelf veel minder afhankelijk
maakt voor de voedselvoorziening van derde landen en onbetrouwbare partners wereldwijd. We kunnen hem alleen maar bijtreden
en rekenen op het gezond verstand van iedereen in Brussel. We herhalen ook onze vraag om oor te hebben voor de legitieme vraag
om passende maatregelen te nemen om dit voorjaar meer dierlijke meststoffen te mogen inzetten. De hele maatschappij kan er
maar wel bij varen. Op die manier kun je immers een pak productiekosten er uit halen die ook niet moeten doorgerekend worden!
Hendrik Vandamme, landbouwer-voorzitter Algemeen Boerensyndicaat, op zoek naar respect.
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