Persbericht
“Kunstmest” gaat “bio” en ledenbestand BELFertil groeit verder
17 juni 2019

De leden van de Belgisch-Luxemburgse vereniging van de minerale meststoffenindustrie
BELFertil beslisten op hun Algemene Vergadering in Lillo, om vanaf nu ook de belangen
van de sector van de biostimulanten in België te behartigen. Daarnaast werd het
lidmaatschap van Haifa unaniem goedgekeurd.
Na vele jaren van debat met de diverse bedrijven en organisaties actief op vlak van plantenvoeding
en bemesting, werd de lang verwachtte Europese “Fertilising Products Regulation” afgerond. Deze
regelgeving bepaalt het op de markt brengen van producten en biedt kansen en uitdagingen, niet in
het minst voor de types van producten die voorheen nog op lidstaatniveau geregeld waren, zoals
biostimulanten. Dit zijn stoffen of micro-organismen die planten enerzijds helpen om in de
wortelzone natuurlijke processen te stimuleren die de nutriëntenopname efficiënter maken of
anderzijds die planten weerbaarder maken tegen droogte of waterstress. Vaak bevorderen ze ook de
gewaskwaliteit zoals het gehalte aan essentiële micronutriënten. Een goed beheer van de bodem en
een correcte bemesting blijven de basis, biostimulanten zijn een extra optie voor de landbouwer.
Tijdens de Algemene Vergadering op de productiesite van Lanxess in Lillo werd besloten dat
BELFertil nu ook de sector van de biostimulanten zal vertegenwoordigen. Jean-Paul Beens,
voorzitter van BELFertil, verduidelijkt: “Vanwege hun voedingstimulerende eigenschappen sluiten
biostimulanten goed aan bij het streven van de minerale meststoffenfabrikanten om hun klanten te
helpen bij het verduurzamen van hun teeltsystemen en onze voedselproductie. De verbetering van de
nutriëntenefficiëntie en het klimaatbestendiger maken van de teelten zijn daarbij belangrijk. Het
opnemen van biostimulanten in de activiteiten van BELFertil ligt dus volledig in het verlengde van
de expertise van de sector op vlak van planten, bodem en gebalanceerde voeding met onder
andere minerale meststoffen. Dit blijkt ook uit het feit dat vele leden van BELFertil nu al dergelijke
producten ontwikkelen of op de markt hebben. BELFertil is tevreden dat er nu voor alle nutriënten
één Europees regelgevend kader komt dat kwaliteitsproducten ondersteunt en de landbouwer meer
garanties biedt.”
Ook in verband met het ledenbestand van BELFertil is er nieuws: Met de komst van een nieuw lid,
Haifa, een multinationale onderneming en wereldwijde toonaangevende leverancier van
kaliumnitraat, hoogwaardige wateroplosbare meststoffen en gecoate meststoffen, vertegenwoordigt
BELFertil nu 12 spelers van wereldklasse met productiefaciliteiten in België en/of de buurlanden. De
leden van BELFertil zijn actief op zowat alle domeinen van minerale plantennutriënten voor
akkerbouw en tuinbouw en aanverwante producten, waaronder dus ook biostimulanten.
Na de vergadering volgde een bezoek aan de productiefaciliteiten van Lanxess met speciale aandacht
voor de productie van ammoniumsulfaat. Een mooi voorbeeld van circulaire economie: nutriënten
die beschikbaar komen als nevenstroom uit een ander industrieel proces worden gerecupereerd voor
de landbouw. Deze meststof is de laatste jaren erg belangrijk voor landbouwers geworden omdat
diverse teelten zwavel nodig hebben voor optimale en gebalanceerde groei (en die vóór de
ontzwaveling van diverse emissiebronnen gewoon uit de lucht kwam vallen!).
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Meer informatie: Bekijk de website www.Belfertil.be en onze brochure
http://www.belfertil.be/Files/Upload/Docs/BELF18001_Ned%20BrochCE%20210x297%20v2-compressed.pdf
Contactpersoon:
Sigrid Maebe 0494/167.343, smaebe@essenscia.be

Proefveld met biostimulanten, UGent.
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