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K osten en baten mestsch e i d i n g u i t r e k e n e n
Veel melkveebedrijven moeten mest afvoeren
omdat ze meer mest produceren dan de gebruiksnorm voor dierlijke mest toelaat. Vaak is stikstof
beperkend, maar door de aanscherping van de
fosfaatnormen in de komende jaren, zal fosfaat
vaker beperkend worden. Mestscheiding kan
mogelijk helpen om hieraan tegemoet te komen.
De online Mestscheidingswijzer berekent of de
voordelen van mestscheiding opwegen tegen de
extra kosten.

gewenste hoeveelheid stikstof op het bedrijf blijft.
Extra kunstmest aankopen is dan niet nodig.
Bovendien leidt afzet van de dikke fractie tot
minder kuubs afzetten dan met drijfmest.
Mogelijkkan dit goedkoper dan drijfmest.
Met de Mestscheidingswijzer is voor een melk
veebedrijf globaal te berekenen of de voordelen
van mestscheiding opwegen tegen de extra
kosten.
De online Mestscheidingswijzer is te vinden op
www.verantwoordeveehouderij.nl.

Als fosfaat beperkend is, zal met drijfmest meer
stikstof worden afgevoerd dan volgens de
gebruiksnormen nodig is. Deze extra afgevoerde
stikstof zal weer in de vorm van kunstmest kun
nen worden aangekocht, of het bedrijf moet
genoegen nemen met een lagere stikstofgift en
lagere gewasopbrengst. Beide effecten kosten
extra geld.
Daarom de zoektocht naar manieren om wel vol
doende fosfaat af te voeren en niet te veel stikstof.
Dit kan wellicht door een lager fosforgehalte in
het krachtvoer, maar ook via mestscheiding.
Door mestscheiding ontstaat een dikke fosfaat
rijke fractie en een dunne stikstofrijke fractie.
Afvoeren van de dikke fractie betekent dat de

Methaanuitstoot slecht i n g e s c h a t
Wageningse en Canadese onderzoekers hebben aangetoond dat formules voor het
voorspellen van methaanuitstoot van individuele koeien onnauwkeurig zijn. Om juiste
adviezen te geven voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen op het
melkveebedrijf, moeten de rekenmodellen stevig verbeterd worden.

In de studie vergeleken de onderzoekers de werkelijk gemeten methaanuitstoot van
koeien met in totaal negen verschillende rekenformules die toegepast worden in
rekenmodellen die alle broeikasgassen op het melkveebedrijf in kaart brengen.
“Deze formules hebben een grote voorspelfout en zijn ongeschikt om de methaan
uitstoot in kaart te brengen”, zegt de Wageningse onderzoeker Diervoeding Jan
Dijkstra. “Om hierop beleidsmaatregelen te baseren, dient eerst de voorspelling van
uitstoot van methaan te verbeteren.”
Volgens de FAO is de veehouderij wereldwijd verantwoordelijk voor ongeveer 18 pro
cent van de mondiale broeikasgasuitstoot. Methaan is het belangrijkste broeikasgas
dat een melkveebedrijf uitstoot. De FAO schat dat 52 procent van de broeikasgassen
uit de melkveesector methaan is. In de wetenschappelijke literatuur zijn diverse
modellen beschreven die de totale broeikasgasemissie van melkveebedrijven voor
spellen. Deze bedrijfsmodellen worden momenteel gebruikt om de uitstoot van
broeikasgassen op het melkveebedrijf in kaart te brengen en om in te schatten hoe
de uitstoot van broeikasgassen verandert als het management (voeding en fokkerij)
op het bedrijf wijzigt. Zo’n bedrijfsmodel staat of valt met de nauwkeurigheid van de
formule om methaan te schatten, aldus de onderzoekers.
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Eendenkroo s a l s v e e v o e r
Eendenkroos kan als eiwitrijke grondstof
dienen voor krachtvoer voor melkvee. Het
is mogelijk om kroos in verschillende
hoeveelheden toe te voegen en de brok te
optimaliseren. Zelfs een krachtvoerbrok
van bijna honderd procent kroos is moge
lijk. De koeien nemen de brok met kroos
bovendien graag op. Dat blijkt uit onder
zoek van Wageningen UR Livestock
Research, gefinancierd door het Product
schap Zuivel, SenterNovem, waterschap
Vallei & Eem en het ministerie van LNV.
De vorming van kroosdekken op water
gangen is voor waterschappen een bron
van zorg, omdat het negatief is voor de
waterkwaliteit en stankoverlast kan
veroorzaken. Door de dekken regelmatig te
verwijderen, verbetert de waterkwaliteit
sterk, maar dit betekent afvoeren als afval
en storten of composteren tegen relatief
hoge kosten. Een duurzamer alternatief is
eendenkroos te benutten als veevoer. Het
eiwitgehalte van eendenkroos is relatief
hoog, waardoor kroos interessant kan zijn
als grondstof voor mengvoer voor melkvee.
Op deze manier wordt eendenkroos een
grondstof in plaats van een afvalstof.

Meer aandacht kalveropfo k
De nieuwe koeienstal biedt de koeien alle comfort: rust, ruimte en frisse lucht. Dat komt de diergezondheid en de productie ten goede. Het is een mooie basis voor verdere groei in de komende jaren. Of toch
niet? Soms blijkt de kalveropfok de beperkende factor. De dieren starten niet lekker op en er is te veel
uitval. Reden voor Boerenbond Deurne en Sloten om melkveehouders bij te scholen in de kalveropfok.
Hoe is het gesteld met de kalveren op de melkveebedrijven?

“Wekelijks zie ik vierduizend kalveren”, begint
Hans Wansink, adviseur bij kalvermelkleveran
cier Sloten. Dan heeft hij het alleen over de opfok
op de melkveebedrijven. En in de kalveropfok is
geregeld nog wel wat te verbeteren. De aandacht
van de ondernemer ligt vaak meer bij de koeien
en de kalveren zijn nog weleens het ‘kind van de
rekening’. Hoe is het gesteld met de kalveren?
Enkele landelijke cijfers: de uitval van kalveren
bedraagt gemiddeld 10  - 12 procent (norm < 5 pro
cent), jaarlijks krijgt 20 - 40 procent van de kalve
ren diarree (norm < 10 procent) en 15 - 20 procent
van de kalveren krijgt jaarlijks te kampen met
longontsteking (norm < 10 procent). Een slechte
start als kalf leidt tot een minder goed presteren
de melkkoe. Kalveren die voorspoedig uitgroeien
tot een mooie vaars, geven in de eerste twee lacta
ties gemiddeld 1.500 liter meer melk dan kalve
ren die een slechte start maakten. Bovendien is
de kans op uitval in de eerste twee lactaties bijna
de helft lager. De duurzaamheid van de veestapel
neemt toe en er hoeven minder kalveren te wor
den opgefokt voor vervanging. Karin Bekkers,
adviseur kalveropfok bij Boerenbond Deurne,
becijfert de opfokkosten van een kalf op 1.200
euro. “Als het vervangingspercentage met 10 pro
cent omlaaggaat, wordt op een bedrijf met tachtig
melkkoeien dus 9.600 euro uitgespaard.”
Een voorspoedige start
Op basis van zijn ervaringen geeft Wansink een
aantal tips voor de praktijk.
•	De afkalfbox is een ‘gevaarlijke’ plek, die
moet dus goed schoon zijn. Het stro mag
niet bezoedeld zijn met mest en plancenta
materiaal van voorgangers. Het kalf en de
kalfkoe zijn uiterst kwetsbaar vlak na de
geboorte. Voorkomen moet worden dat het
kalf via de navel of de bek in contact komt
met vuil. Ook de uier van de koe en vulva
zijn kwetsbaar. Een uierontsteking is op dit
moment zo opgelopen.
• 	De biest moet er binnen 20 uur in, tot die
tijd zijn de darmvlokken in staat antistoffen
op te nemen, daarna niet meer. Het advies is
om de eerste biest binnen 20 minuten na de
geboorte in het kalf te krijgen.

• 	Diarree in de eerste weken heeft lang niet
altijd te maken met ziekte. In 80 procent van
de gevallen is er volgens Wansink sprake van
een voedingsfout. Meestal is er te veel melk
gegeven (de pens kan de hoeveelheid melk
niet zo snel verwerken) of de melk was te
koud. “Een kalf wil van nature altijd maar
drinken. Overvoeren komt dan ook veel
voor”, aldus Wansink. Het is dan simpel een
kwestie van wat minder melk verstrekken.

K a l ver o p f ok o nder de lo ep
Een groep van zo’n dertig veehouders heeft zich verzameld
op het melkveebedrijf van familie Van Leeuwen-Manders in
Deurne. Onder leiding van Hans Wansink en Karin Bekkers
worden de kalveren aan een kritische blik onderworpen.
Foto: Geesje Rotgers
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