PERSMEDEDELING
vrijdag 29 november 2018

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ
Studievoormiddag bemesting op het veld en naast waterlopen
De VLM organiseert op vrijdag 11 januari van 14 uur tot 16 uur de studievoormiddag ‘Bemesting op het veld
en naast waterlopen’. De VLM heeft de voorbije jaren verschillende onderzoeken laten uitvoeren over
bemestingspraktijken. Twee van die onderzoeken zijn recent afgelopen: ‘milieu- en economisch verantwoord
fosforgebruik’ en ‘bemestingsvrije stroken langs waterlopen’. Wilt u er meer over te weten komen? Kom dan
naar onze studievoormiddag!
Programma
14.00 – 14.10 u.

Inleiding van de studiedag (VLM)

14.10 - 15.00 u.

Milieu- en economisch verantwoord fosforgebruik (Fien Amery, ILVO)
Het belang van de fosforvoorraad in de bodem en fosforbemesting voor gewas en
milieu wordt toegelicht. De onderzoekers bespreken welke fosforbeschikbaarheid
minimaal vereist is voor een goede gewasopbrengst, en welke maximaal toelaatbaar is
voor aanvaardbare milieuverliezen. Ze reiken daarnaast handvaten aan voor
bemestingsadvies en goed bodemmanagement in geval de fosfortoestand van een
perceel te laag, goed of te hoog is.

15.00-15.50 u.

Bemestingsvrije stroken (Mia Tits, BDB en David Nuyttens, ILVO).
De onderzoekers bespreken de resultaten van de enquête over welke
bemestingstechnieken landbouwers en loonwerkers gebruiken. Daarnaast komen de
spreidingspatronen van de verschillende technieken en de risico’s op directe stikstofen fosforverliezen in waterlopen aan bod. Ten slotte lichten de onderzoekers toe in
hoeverre teeltvrije stroken en bemestingsvrije stroken met verschillende breedtes en
kantstrooisystemen een effect hebben op de directe nutriëntenverliezen in
waterlopen en op de opbrengsten voor de landbouwers.

15.50 – 16.00 u.

Conclusies en slotwoord (VLM)

Doelpubliek: In eerste instantie landbouwers, loonwerkers en erfbetreders, maar daarnaast ook medewerkers
van praktijkcentra, onderzoeksinstellingen en overheden.
Inschrijven: Deelname aan de studiedag is gratis. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via het
inschrijvingsformulier op https://www.flexmail.eu/f-3dade4c2702f88a7.

www.vlm.be

De VLM staat op Agriflanders samen met de collega’s van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in hal 4,
standnummer 4322. Meer informatie over de VLM-stand op Agriflanders en de studienamiddag vindt u ook op
www.vlm.be.
Voor meer inhoudelijke informatie:
Monique Van Oeckel
VLM Dienst Mestbeleid
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
Monique.vanoeckel@vlm.be

Voor meer persinformatie:
Leen Van den Bergh, diensthoofd Communicatie en woordvoerder VLM
Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel
GSM 0499 05 26 03
leen.vandenbergh@vlm.be
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De NV Vlaamse Landmaatschappij is een Extern Verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse overheid onder
de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. De VLM werkt aan een
levenskrachtig platteland en een duurzame open ruimte waar het goed is om te wonen, te werken en te
ontspannen. In gebieden waar milieu, economie, natuur en verstedelijking samenkomen werkt de VLM met
vele belanghebbenden aan een goede omgevingskwaliteit. De VLM werd opgericht in 1988 en stelt 588
personeelsleden tewerk via 6 kantoren in Brugge, Gent, Brussel, Leuven, Herentals en Hasselt.

