Fosfor en MAP 5
In MAP 5 hangt de fosforbemestingsnorm af van de hoeveelheid plantbeschikbaar fosfaat in de bodem. De percelen worden ingedeeld in 4 klassen.
De bemestingsnorm is afhankelijk van
de hoofdteelt en de klasse.

het resultaat van de analyse, wijst de
Mestbank het bemonsterde perceel toe
aan een klasse. De klassegrenzen zijn
opgenomen in onderstaande tabel en
worden uitgedrukt in milligram fosfor

Voor het jaar 2016 worden de percelen
waarvoor geen P-analyses bekend zijn,
automatisch ingedeeld in klasse III.
Vanaf 2017 is dit klasse IV (percelen ≤
30 are, zonder P-analyse, blijven maximaal klasse III). De land- en tuinbouwers kunnen met een bodemanalyse
van het gehalte aan plantbeschikbaar
fosfaat (P-AL) aantonen dat hun percelen tot een andere klasse behoren.
De betrokken percelen moeten in het
jaar van de analyse wel zijn opgegeven
in een verzamelaanvraag. Op basis van

per 100 gram luchtdroge grond. Bij samenvoeging van percelen geldt de 50%
regel, het nieuwe perceel krijgt de Pklasse van het grootste stuk.

KLASSE

Plantbeschikbare fosfaat (P-AL) in akkerland (mg P per 100 g luchtdroge grond)

Plantbeschikbare fosfaat (P-AL) in grasland
(mg P per 100 g luchtdroge grond)

KLASSE I

≤ 12

≤ 19

KLASSE II

> 12 en ≤ 18

> 19 en ≤ 25

KLASSE III

> 18 en ≤ 40

> 25 en ≤ 50

KLASSE IV > 40

> 50

Voor de percelen waarvan de analyseresultaten ten laatste op 31 augustus
van het jaar x naar de Mestbank werden gestuurd, geldt de nieuwe klasse
vanaf 1 januari van het jaar x+1. Voor de percelen waarvan de resultaten
tussen 1 september van het jaar x en 31 augustus van het jaar x+1 naar de
Mestbank worden gestuurd, geldt de nieuwe klasse vanaf 1 januari van het
jaar x+2.

Naargelang de klasse, is een verschillende fosforbemestingsnorm van toepassing. Hieronder vindt u de bemestingsnormen voor de
verschillende klassen, uitgedrukt in kg P2O5 per ha.
TEELTGROEP

KLASSE I

KLASSE II

KLASSE III

KLASSE IV

Alle grasland + graszodenteelt

115

95

90

70

1 snede gras/snijrogge + maïs

115

95

90

70

Maïs

100

80

70

55

Graangewassen

95

75

70

55

Aardappelen

95

75

70

55

Bieten, groenten, sierteelt & boomkweek, aardbeien,
spruitkool, teelten met lage N-behoefte, leguminosen en overige teelten

85

65

55

45

Let op, als uw perceel in fosfaatverzadigd gebied ligt en als de berekende klasse op basis van een bodemanalyse in klasse I, II of III is ingedeeld, dan is op dit perceel de
overeenkomstige fosforbemestingsnorm uit bovenstaande tabel van toepassing, in plaats van de bemestingsnorm van 40 kg P2O5/ha. Het kenmerk ‘fosfaatverzadigd’ vervalt hiermee
ook.
Indien gecertificeerde gft- en groencompost wordt gebruikt, wordt slechts 50% van de hoeveelheid P2O5 afkomstig van deze compost in rekening gebracht op alle P- klassegronden.
Indien stalmest of boerderijcompost wordt gebruikt op een perceel dat ingedeeld werd in klasse I of klasse II, wordt slechts 50% van de hoeveelheid P2O5 afkomstig van deze
stalmest of compost in rekening gebracht.
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De landbouwer moet volgende gegevens overmaken aan de Mestbank om
af te wijken van de referentieklasse en
eventueel een financiële tegemoetkoming te verkrijgen: de fosfaatanalyse
(P-AL) van het perceel door een erkend
labo, een kopie van de luchtfoto van de
verzamelaanvraag waarop het bemon-

sterde perceel duidelijk is aangeduid
en het ingevulde aanvraagformulier.
Het formulier kunt u terugvinden op
de website van de VLM op volgende
locatie:
https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Formulieren/
Aanvraag_van_een_nieuwe_fosfaatklasse_en_een_financiële_tegemoetkoming_voor_de_bodemanalyse.docx
Landbouwers vinden op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be) bij
staalnames een rapport met een overzicht van de ingediende fosfaatanalyses per perceel met de toegekende fosfaatklasse en de geldigheidsduur van
de toegekende klasse en de eventuele
financiële tegemoetkoming voor de ingediende analyses.
Een financiële tegemoetkoming voor
de fosfaatanalyse is mogelijk als het
bodemstaal genomen is in 2015 of later. Bovendien moet het perceel minstens een klasse lager worden ingedeeld dan de klasse die van toepassing
is én moet het perceel zijn ingedeeld
in klasse I of II. Het perceel in kwestie
moet in het jaar van de bodemanalyse
aangegeven zijn in de verzamelaanvraag van dat jaar.
Voor bodemanalyses van percelen grasland wordt er 50 euro terugbetaald,
voor akkerpercelen 25 euro.

jaar
analyseresultaat aan Mestbank bezorgd
staalname

geldigheidsduur nieuwe klasse

2012

uiterlijk op 31/8/2016

2017

2014

uiterlijk op 31/8/2016

2017, 2018, 2019

2016

uiterlijk op 31/8/2016

2017 tot en met 2021

2016

tussen 1/9/2016 en 31/8/2017

2018 tot en met 2021

Hoeveel fosfaatstalen moet de
landbouwer nemen ?
De landbouwer is niet verplicht
om bodemstalen voor plantbeschikbare fosfaat te nemen in
het kader van de toekenning van
de
fosforbemestingsnormen*.
In dat geval worden de percelen
waarvoor geen analyse bekend is,
vanaf 2017 automatisch ingedeeld
in klasse IV met bijhorende fosforbemestingsnormen.
De landbouwer moet dus in functie van de mestbalans van het eigen bedrijf en in functie van de
beschikbare resultaten van P-analyses van voorgaande jaren beslissen of het nemen van bodemstalen zinvol is. Een berekening van
de P-gebruiksruimte op je bedrijf
(en de impact van de al dan niet
strengere fosforbemestingsnormen) kan je maken met het rekenprogramma BASsistent, dat je
kan downloaden op de VLM-website. Voor advies over de mestbalans en het gebruik van het rekenprogramma kan de landbouwer
contact opnemen met de dienst
Bedrijfsadvies van de VLM.
*Let op, in het kader van derogatie
moeten wel de nodige verplichte
fosfaatanalyses beschikbaar zijn.

Dienst Bedrijfsadvies
vestiging Hasselt
vestiging Herentals
vestiging Leuven

Regio Oost
011/298801
014/258312
016/665265

Dienst Bedrijfsadvies Regio West
vestiging Brugge
050/459012
vestiging Gent
09/2448585

e-mailadres: bedrijfsadvies@vlm.be
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Hoelang duurt de gewijzigde klasseindeling ?
Een bodemanalyse is 5 jaar geldig (dus
ook oudere analyses komen in aanmerking). De Mestbank kent de klasseindeling toe tot en met het jaar waarin
het ingediende analyseresultaat 5 jaar
oud is. Worden de analyseresultaten
ten laatste op 31 augustus 2016 aan de
Mestbank bezorgd, dan geldt de nieuwe klasse vanaf 1 januari 2017. Worden
de resultaten tussen 1 september 2016
en 31 augustus 2017 aan de Mestbank
bezorgd, dan geldt de nieuwe klasse
vanaf 1 januari 2018. In onderstaande
tabel vind je enkele voorbeelden ter
verduidelijking.
Na de geldigheidsduur van de klasseindeling, stijgt de klasse van het betrokken perceel met 1 klasse per 5 jaar.
Dat kan je vermijden door uiterlijk op
31/8 van het jaar waarin de geldigheid
afloopt een nieuwe aanvraag met een
nieuwe P-analyse te bezorgen aan de
Mestbank. Op die manier is er geen onderbreking van de toegekende klasseindeling.

