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Woord vooraf

Doordemilieuproblematiek komt demineralenhuishouding op
melkveebedrijvenmeer enmeer inde belangstelling te staan.Tussenmelkveebedrijven komengroteverschillen voor indemineralenoverschotten: verschillen tussendeaanvoer endeafvoervan
mineralen op bedrijven.
Omde omvang vandezeverschillen tebepalen en factoren
vast te stellen, diemet dezeverschillen samenhangen, heeft het
Landbouw-Economisch Instituut (LEI)eenbedrijfsvergelijkend onderzoekuitgevoerd met gegevensvanmelkveebedrijven overhet
boekjaar 1986/87.Doordemineralenbalansente combinerenmet
technische enbedrijfseconomischekengetallen kunnenmogelijkhedengevondenworden tot beperking vandemineralenoverschotten
waarbij deeffecten opde financiële resultaten zichtbaarworden.
Vanuit dezemogelijkheden worden aanbevelingen gedaannaar
onderzoek,voorlichting enbeleid.
Het onderzoek isdoorverschillende medewerkers uitgevoerd.
Ir.B.W. Zaalmink en Ing.H.Prinsverzamelden de uitgangspunten
en stelden rekenregels opomdemineralenbalansen per bedrijf te
kunnen berekenen.Verder leverde Ir.D.W. deHoop een belangrijke
inbreng bijmet name deanalyses.Deuiteindelijke tekstvandeze
publikatie werd geschreven door Ing.C.H.G. Daatselaar. Inhet
onderzoekverslag, dat dezelfde titeldraagt,wordt dit onderzoek
uitgebreider beschreven.
Eenwoord vandankgaat uit naardeondernemers,diedoor
het beschikbaar stellenvanhun bedrijfsgegevensdit onderzoek
medemogelijk hebben gemaakt.
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Samenvatting

Vanwege demilieuproblematiek krijgt de mineralenhuishouding
opmelkveebedrijven steedsmeeraandacht.Eengroot deelvande
aangevoerde stikstof, fosforenkalium blijft opde bedrijven
achterenkomt ineenofanderevorm inhetmilieu terecht.Uit
eerderonderzoek isbijvoorbeeld geblekendatnietmeerdan16
procent vande aangevoerde stikstof inmelk,vlees,voer en/of
mestvanhet bedrijf afgevoerd wordt.
Deoverige 84procent van hetoverschot bestaat uit een,
binnende bedrijfsvoering,niet-vermijdbaargedeelte eneenaanzienlijkgedeelte datwelvermeden zalkunnenworden. Maatregelen
omdemineralenoverschotten teverminderen kunnen echter ineen
aantalgevallen totvermindering vande financiële resultaten
leiden.
Tussenmelkveebedrijven komen aanzienlijke verschillen voor
inresultaten.Ook inhetvermijdbare deelvandemineralenemissies zijndeverschillen groot.Omdeomvang vandeze verschillen
na tegaan ende factoren tebepalendiedaarmee samenhangen
heeft het Landbouw-Economisch Instituut eenonderzoek uitgevoerd
met gegevensvaneenaantalgespecialiseerde melkveebedrijven.
Vandeze bedrijven zijngegevensverzameld ommineralenbalansen teberekenen alsmede technische enbedrijfseconomische
resultaten tebepalen.Uit degemiddeldemineralenbalansenblijkt
dat kunstmest enveevoergrote aanvoerposten zijn enmelkde
grootste afvoerpostvormt.De spreiding indeoverschotten perha
isaanzienlijk: tussende 16procent bedrijvenmet het laagste
stikstofoverschot perhectare ende 16procentmet het hoogste
stikstofoverschot perhectare zit eenverschil vanminimaal 270
kgOmtekunnen bepalenwelke factoren, envooral inwelke
mate,deze factoren samenhangenmet demineralenoverschotten en
wat de effecten hiervan zijnophet saldoperhectare isfactoranalyse toegepast.
Uit dezeanalyse blijkt datvooral de intensiteit vande
bedrijfsvoering eengrote positieve samenhang heeftmet zowelde
mineralenoverschotten alshet saldo.De intensiteit komt totuiting ineenhogereN-gift perha,eenhogeremelkproduktie perha
enookperkoeenaanzienlijkhogerevoerkosten perha.Bijeen
hogemelkproduktie perha isdehogere eigenvoerproduktie niet
voldoende om indehoge behoefte tevoorzien.Omdat op intensieve
bedrijvenveelmelkperhageproduceerd wordt zijndemineralenoverschotten perkgmelkopdeze bedrijven niet altijd hogerdan
opextensieve bedrijven.Wel ontlopen de intensieve bedrijven
doorde aankoopvanvoereendeelvandeverliezen inderoineralenstroom.Wordt rekening gehoudenmet deze "afwenteling"dan
zijnde intensieve bedrijven niet efficiënter dande extensieve
bedrijven.

Bij eengelijkemelkproduktieperhectarevertonendekunstmestgiften een sterkpositief verband met demineralenoverschotten terwijl ernagenoeg geen relatie ismet het saldo.Vanstikstof blijkt bijhoge kunstmestgiften eengroot deelvande laatstekilo's inhet overschot terecht tekomenennauwelijkstot
eenverbetering vande eigenvoerproduktie te leiden.
Eengoed grasland- envoermanagement,eenverbetering vande
genetische aanleg voormelkproduktie eneenbeperkte hoeveelheid
overig veenaast demelkkoeien gaan samenmet eenwat beter saldo
en ietsgeringeremineralenoverschotten.Meer snijmais inplaats
vangrasland eneiwitarm inplaatsvaneiwitrijk ruwvoer hangen
niet samenmet het saldomaarwelmet lagere mineralenoverschotten; bijmeer snijmaisgeldt dit laatste alleenvoor stikstof.
Toch zijnde indeze alineagenoemde factorenvan belang omdatde
intensiteit vande bedrijfsvoering doordemelkquotering nagenoeg
vastligt. Saldoverbetering en/ofvermindering vandemineralenoverschotten zaldusveelal binneneenvastemelkproduktie perha
moeten plaatsvindenwaardoor inaanleg minder belangrijke factoreneengrotere rolgaan spelen.
Schaalgrootte,grondsoort enbeweidingsduur vertonen geen
samenhang met demineralenoverschotten enevenminmet het saldo.
Een schatting, gemaakt met regressie-analyse, vanhet stikstofoverschot geeft aandat bij 100procent grasland vanelke 100
kg stikstof uit kunstmest 60tot 100kg inhet overschot terecht
komt.Bedrijvenmet eenhogemelkproduktie perha eneen lageNgift hebbendekleinste toenamevanhet overschot terwijl opextensieve bedrijvenmet eenhogeN-gift de laatste 100kgNuit
kunstmest vrijwel geheel inhetN-overschot terechtkomt. Ophet
saldoheeftmeer stikstof uitkunstmest geengrote invloed.Een
grotevariatie inN-gift levert nauwelijksverschillen inhet
saldoop.Demelkproduktie perhaen inminderematedemelkproduktie perkoebepalen grotendeels hetniveauvanhet saldoper
ha.
Binnen hetvastgelegde melkquotum perhectare lijkenverminderingenvandekunstmestgiftendegrootste verlaging vandemineralenoverschotten opte leveren zondereengrote beïnvloeding
vanhet financiële resultaat. Tothoeverdekunstmestgiften verlaagd kunnenworden zondereenaanzienlijke vermindering vanhet
financiële resultaat zalverder onderzocht moetenworden.Nader
onderzoek isookgewenst naardeomvang vandediverse vormen
waarin emissie optreedt.Dit zouookmogelijkheden vooremissiebeperkendemaatregelen kunnen opleveren.
Uit dit bedrijfsvergelijkend onderzoekkomt naarvorendat
ergroteverschillen zijn inhetgrasland- envoermanagement op
de bedrijven. Dezeverschillenwerkendoor inhet financiële resultaat endemineralenoverschotten. Met verder bedrijfsvergelijkend onderzoek kunnen oorzakenvandezeverschillen opgespoord
worden. Zodoende zijn ermogelijkheden tevinden omhet financiëleresultaat teverbeteren entevensdemineralenoverschotten te
verminderen.

Voorlichting over bemesting (tijdstip, hoeveelheid, methode
van aanwending)engrasland- envoemanagement (beheervanhet
grasland, voedermiddelenkeus,voeding),waarin de resultatenuit
het onderzoekverwerkt zijn, zalgewenst zijn omaanpassingen op
grotere schaal door tevoeren.
Ter beperking vandemineralenemissies zullenmogelijkbeleidsmaatregelen doorgevoerd worden. Inonderzoekkan nagegaan
worden inhoeverre elkvandezemaatregelen effectief isenwelke
neveneffecten erkunnen optreden.Maatregelen zoals bijvoorbeeld
eenheffing opkunstmeststoffen, beperking vande veebezetting
perhaofhetverplicht stellenvaneenmineralenboekhoudingmet
daaraan gekoppeld eengedifferentieerdeheffing naarhoogtevan
de emissieskunnen leiden tot neveneffecten opde inkomens-en
kostprijsontwikkeling enopdecontinuïteit vande bedrijven.

1. Inleiding

Omdat door regelgeving, nuen indetoekomst,wordt
gestreefd naarbeperking vanmineralenemissiesnaardeomgeving
krijgt demineralenhuishouding opmelkveebedrijven steedsmeer
aandacht. Inhet rapport "Melkveehouderij enmilieu"van hetCentrumvoorAgrobiologisch onderzoek (CABO), het Centrum Landbouw
enMilieu (CLM)enhetProefstation voordeRundveehouderij (PR)
wordenmineralenbalansen gegeven enmaatregelen genoemd omde
emissies tebeperken.Eenmineralenbalans geeft permineraal de
aan-enafvoerweer.Alsdeaanvoergroter isdande afvoerdan
iser sprakevan eenoverschot entreedt er ineenof anderevorm
emissie naardeomgeving op.
Inhet bedoelde rapport wordtmet gemiddelde mineralenbalansengewerkt zodat ergeen inzicht is inde spreiding endefactorendiemet de spreiding samenhangen.Voorhet Landbouw-Economisch Instituut (LEI)wasditmede aanleiding tot onderzoeknaar
dezeaspecten.Met behulpvangegevensvan steekproef-enstudiebedrijvenmet eenLEI-boekhouding zijnvan eenaantal gespecialiseerdemelkveebedrijven mineralenbalansen berekend.
De opelkmelkveebedrijfoptredende emissies,of overschotten, zullen binnende bedrijfsvoeringvooreendeel niet tevermijden zijn. Zoschatten VanVuuren enMeijs (1988)hetonvermijdelijke stikstofverlies voor eenkoevan 600kgmet eenmelkgift
van 25kg perdag, zelfs alsdekoevolledig verteerbaar eiwitop
zounemenmet eenaminozuursamenstelling diegeheel overeenkomt
met debehoefte,op57procent. Daartegenover staat eendeel
datwelvermeden kanworden.Vooral opdat laatstegedeelte zal
de aandacht gericht moetenworden.
Doorverschillen inbedrijfsstructuurenbedrijfsvoering
variëren de overschotten sterk.Met bedrijfsvergelijkend onderzoekkomt deze grotevariatie naarvoren enkunnen samenhangen
opgespoord worden.Het doelvanhet LEI-onderzoek isdan ookhet
bepalenvandie factorendiesamenhangenmetverschillen inmineralenoverschotten tussenmelkveebedrijven. Daarbij zullen eveneensde samenhangen met het bedrijfsresultaat bekeken worden.
Indeze publikatie ligt sterkdenadruk opde bespreking van
de resultaten. Demethode endeuitgangspunten zijn kort vermeld
inhoofdstuk 2.Inhoofdstuk3wordende resultaten weergegeven.
Hoofdstuk 4geeft de aanbevelingen dievoortkomen uit de resultaten. InhetLEI-onderzoekverslag,onderdezelfde titel alsdeze
publikatie,wordt uitgebreider, ondermeermet betrekking totde
methode,opdit onderzoek ingegaan.

2. Methode en uitgangspunten

2.1 Methode
Met gegevensuit boekhoudingen van steekproef-enstudiebedrijvenoverhet boekjaar 1986/87zijnmineralenbalansenopgesteld voor elkvande inhet onderzoek betrokken bedrijven.Het
boekjaar 1986/87was bijde aanvang vanhet onderzoekhetmeest
recente boekjaarwaarvangegevens beschikbaarwaren.Vanwege
prijsinvloedenopde financiële kengetallen isgebruikgemaakt
vandegegevens overéénboekjaar.
Uitdegegevenskonvoordemineralen stikstof (N),fosfor
(P)enkalium (K)het eventuele overschot berekend worden.De in
het onderzoek betrokken bedrijvenwarengespecialiseerde melkveebedrijvenwelke 95procent ofmeervanhet totale aantal standaardbedrijfseenheden (SBE)inde rundveehouderij envoedergewassenhadden enwaardemelkkoeien 55procent ofmeervanhet totaleaantal eenhedenweideveeuitmaakten. Intotaalwaren er342
bedrijven betrokken inhet onderzoek.
Vandeze bedrijven zijnbehalve de berekende mineralenaanvoer en-afvoerooktechnische eneconomische resultaten bekend.
Met datmateriaal kunnen zowel demilieuaspectenalsdebedrijfseconomische aspectengeanalyseerdworden.Denadrukdaarbij ligt
opdemineralenoverschottenperhaenhet saldoopbrengst minus
toegerekende kostenperha.
Doordemineralenoverschotten uit tedrukken perhakomt de
belasting naarhetmilieu toe totuiting.Alsdemineralenoverschotten per 100kgmelkweergegevenwordenwordt deefficiëntie
vanhetmineralengebruik zichtbaar. Indit onderzoek ligtdenadrukopdeemissie naardeomgeving enwordt dusvooral naarde
overschotten perhagekeken.
Bij het saldowordenvandekosten alleendevariabele (toegerekende)kostenmeegenomen. Deze kostenkunnen opkorte termijn
veranderen dooreengewijzigde bedrijfsvoering.Omgoedevergelijkingenmogelijktemakenwordt ookhet saldouitgedrukt per
hectare.
Om zichtbaar temakenwelke factoren samenhangen, enzoja
inwelkemate,met demineralenoverschotten enhet saldo isfactoranalyse toegepast.Deze statistischemethode geeft onderling
onafhankelijke factoren ende samenhang vandeze factorenmet de
inhet onderzoek betrokkenvariabelen (kengetallen).Dematevan
samenhang tussen een factoreneenvariabele wordt uitgedrukt in
een bindingspercentage (hetkwadraat vandecorrelatiecoëfficiënt
tussen factor envariabele)waarbij eennegatievewaarde voorhet
bindingspercentage eennegatief verband tussen factor envariabele inhoudt.Opgrond vanhet aantalwaarnemingen ende correlaties tussendevariabelen zijn, indit onderzoek, bindingspercen-

tages tussen -3en+3,bijeen betrouwbaarheid van 95procent,
veelal niet significant afwijkend vannul.Indezegevallen is
dangeen of slechts een zwakke samenhang aanwezig.
Doorde factoranalyseworden ookverbanden tussen variabelen
onderling zichtbaar. Opgrond vanhunpositie tenopzichte van
een factorkunnen de bedrijven ingroepen ingedeeld worden ter
illustratie.Opdezemanier zijndegroepsindelingen gevormd in
hoofdstuk 3.Brand-Koolen (1972)enZachariasse enDeHoop (1983)
hebben demethode enhet doelvan factoranalyse uitgebreider beschreven.
Met regressie-analyse isvervolgens,alleen terkwantificering, een schatting gemaakt vanderelatie tussenhet stikstofoverschot eneenaantal onafhankelijke variabelen.Ookvoorhet
saldo iseendergelijke schatting gemaakt.Voor verschillende
kunstmestgiftenvan stikstof enverschillendemelkprodukties kunnen zodestikstofoverschottenendesaldiperhageschat worden.

2.2 Uitgangspunten
Demineralenbalansgeeft eenoverzicht vandemineralenaanvoer en-afvoer opeenbedrijf.De aanvoervanmineralen bestaat
uitmineralen in:
aankoopvanvee;
strooisel;
reinigingsmiddelen;
mest (zoweldierlijkemest alskunstmest);
depositie (ondermeeruit "zure regen");
netto-mineralisatie (vooral opveengrond);
binding luchtstikstof (doorvrijlevende bacteriën en/of
bacteriën insymbiose metvlinderbloemigen);
zaaizaad en bestrijdingsmiddelen;
aankoopvoer.
Deafvoervanmineralen bestaat uitmineralen in:
verkoopvee;
verkoopmelk;
verkoop ruwvoer;
verkoop overige Produkten (mest,eieren,akkerbouwprodukten).
Inhet onderzoekverslag "Verschillen indemineralenbalans
tussenmelkveebedrijven;Eenvergelijkend onderzoek"zijn deuitgangspunten vermeld omdehiervoor genoemde aan-en afvoerposten
tekunnen berekenen.Voorhet opstellenvande mineralenbalansen
zijndeLEI-boekhoudgegevensgebruikt waarbij dezelfde werkwijze
gevolgd isals inhet rapport "Melkveehouderij enMilieu"vanPR,
CLM enCABO. IndeLEI-boekhoudingenzijnniet allegegevensbekend omdemineralenbalans precies tekunnenvaststellen. Bij een
aantal postenmoesten daarom deuitgangspunten aangepast worden

welke aanpassingen eveneens aangegeven zijn inhet onderzoekverslag.
Ondanksdenoodzakelijke aanpassingen kanvanuit deLEIboekhouding redelijk nauwkeurig eenmineralenbalansvoor een individueel bedrijf berekend worden.Degrootste aan-enafvoerposten-voer,kunstmest,melk -zijn inhoeveelheden preciesbekend. Bij kunstmest enmelkgeldt dat ookvoordegehalten.
Bijhet krachtvoerkannietdescheiding tussen eiwitarmen
eiwitrijkkrachtvoer gemaaktworden.Verderkunnen demineralengehalten inaan-enverkoopvan ruwvoerenorganischemest nogal
variëren. Individuele verschillen indeoverschotten komenondanks dezevraagpunten naarverwachting goed naarvoren.
Bijde aankoopvan ruwvoerheeft eendeelvandeemissiesal
plaatsgevonden ophet ruwvoerproducerende bedrijf.Doorhet aankopende bedrijfwordt duseendeelvandeoverschotten "afgewenteld" ophet ruwvoerproducerende bedrijf.Tenzij ditwordtvermeld ishiermee inde resultaten geen rekening gehouden.
Eendergelijke "afwenteling" kanookoptreden alseenbedrijf organische mest afvoert naareenander bedrijf.Demineralen inorganischemest kunnendoorgaansveel slechter benutwordendandie inkunstmest.Doorafvoervanorganischemest wordt
eenverliespost indemineralenbenuttingmeerofmindervermeden.
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3. Resultaten

3.1 Gemiddelde opbouwvan en spreiding inmineralenoverschotten
perha
Intabel 3.1wordt degemiddelderaineralenaanvoergegeven
vande 342 inhet onderzoek betrokken gespecialiseerde melkveebedrijven.Deaanvoer ishierbij opgesplitst naarde inparagraaf

Tabel 3.1

Gemiddelde mineralenaanvoer en -afvoer in het boekjaar
1986/87, opgesplitst
in diverse posten, van 342 gespecialiseerde
melkveebedrijven
in kg/ha en in %

Mineralenaanvoer in

Stikstof

Kalium

Fosfor

kg/ perc. kg/ perc. kg/ perc.
ha aanvoer ha aanvoer ha aanvoer
3,3
0,2

0,5
0,0

0,8
0,0
0,4
1,1
17,8
0,9
0,4

1,5
0,0
0,7
2,0
32,5
1,7
0,7

8,4
25,0
0,0

Aankoopvanvee
Strooisel
Reinigingsmiddelen
Dierlijkemest
Kunstmest
Depositie
Netto-mineralisatie
Binding luchtstikstof
Aankoop ruwvoer
Aankoop krachtvoer
Aankoopmelkprodukten

3,5
362,0
41,0
4,2
4,0
55,4
126,5
0,3

0,6
60,3
6,8
0,7
0,7
9,2
21,1
0,0

Totaal aanvoer

600,4

99,9

5 4 , 8 100,2

-

-

0,1
0,3
1,0
2,7
23,6
4,0

0,1
0,2
0,7
1,8
15,8
2,7

-

-

-

15,4
45,7
0,0

45,9
72,0
0,1

30,7
48,1
0,1

149,7 1 0 0 , 2

Mineralenafvoer in:

kg/ perc. kg/ perc. kg/ perc.
ha afvoer ha afvoer ha afvoer

Verkoopvee
Verkoopmelk
Verkoop ruwvoer
Verkoop overige Produkten

17,4 18,0
69,9 72,4
5,0 5,2
4,2 4,4

5,4 29,3
11,5 62,5 19,3
0,7 3,8
5,4
0,8 4,3
4,0

Totaal afvoer

96,5 100,0

18,4 99,9

Overschot (aanvoer-afvoer)503,9kg/ha
Benutting (afvoer/aanvoer) 16,1 %
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0,9 3,0
65,2
18,2
13,5

29,6 99,9

36,4kg/ha 120,1kg/ha
33,6 X

19,8X

2.2genoemde posten enwordt gegeven inkgperhectare.Deverschillende aanvoerpostenworden ookuitgedrukt inprocenten van
de totale aanvoer.Bijdemineralenafvoer isopdezelfde manier
tewerkgegaan.
Uit tabel 3.1 blijkt dat bijvoorbeeld vande aangevoerde
stikstof perhagemiddeld 504kgopdebedrijven achterblijft.
Dat isongeveer 84procent vande totale aanvoer.Om een indruk
tegevenvande spreiding indemineralenoverschottentussende
bedrijvenworden intabel 3.2naast degemiddelden ookdestandaardafwijkingenvandemineralenoverschottengegeven.

Tabel 3.2

Gemiddelde, standaardafwijking
en
standaardafwijking
in verhouding tot het gemiddelde van de mineralenoverschotten van 342 gespecialiseerde
melkveebedrijven
in
het boekjaar 1986/87
Gemid- Standaard- Stand.afw.
delde afwijking /gemiddelde

Stikstofoverschot kg/ha
Fosforoverschot kg/ha
Kaliumoverschot kg/ha
Stikstofoverschot kg/100kgmelk
Fosforoverschot kg/100kgmelk
Kaliumoverschot kg/100kgmelk

504
36
120

135
20
75

0,27
0,56
0,63

3,87
0,27
0,87

0,83
0,14
0,42

0,21
0,52
0,48

De standaardafwijking van 135kgbijhet stikstofoverschot
perhageeft aandat 16procent vande bedrijven een stikstofoverschot perhavanminderdan 369kgheeft eneveneens 16procentmeerdan639kg.
Dit aanzienlijke verschil inhet overschot perhavanstikstof zal samenhangenmetverschillen inbedrijfsstructuurenbedrijfsvoering.Dederde kolomvan tabel 3.2,destandaardafwijking gedeeld doorhetgemiddelde, geeft aandat deverschillen
bij het fosfor-enhet kaliumoverschot perha relatief nog groter
zijn.De belasting naar hetmilieu toevarieert dussterk.
Fer 100kgmelk zijndestandaardafwijkingenrelatief kleinermaar ooknog aanzienlijk.Deefficiëntie vanhetmineralengebruik isdus eveneens zeerverschillend tussendebedrijven.Overigenskan eenbedrijfmet eenhoog overschot perhavoor bijvoorbeeld stikstofwel eenhoge efficiëntie halenwat betreft
stikstof.Deze situatie kan zichonder anderevoordoen alser
veelmelk perhageproduceerd wordt.
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3.2 Factorendiedespreiding inmineralenoverschotten ensaldo
Perhaweergeven
Bijgroepsindelingennaar oplopend overschot tredeneronder
andereookverschillen inkunstmestgiftperha,melkquotumper
ha,melkgiftperkoeenvoeraankopenperkoeop.Onduidelijk
blijftdanwelkevandezeverschillen,enzojainwelkemate,
metdeverschillen inoverschotten samenhangen.Omdeze redenen
isfactoranalyse toegepast welkemethode kort beschreven isin
hoofdstuk2.

Tabel 3.3

Binding aan de factoren van enkele variabelen,
drukt in
bindingspercentages

Factor
- Schaalgrootte
Intensiteit bedrijfsvoering
- Grondsoort bijgelijke
melkproduktieperha

SaldoOverschot Overschot Overschot
/ha kgN/ha kgF/ha kgK/ha
0

0

0

84

56

32

0

Bij gelijke melkprod. per
ha en gelijke
grondsoort:
- Nuitkunstmest/hagrasland
- Fuitkunstmest/ha
- Kuitkunstmest/ha
- Teeltvansnijmaisof
gras

0

16

-5

0

2

-1

95

2
46
0

0
2
17

5

1

0

0

1

1

4

1

44
0

26
0
0

0

94

-2

0

0
0
0

Bij gelijke melkprod. per
ha, gelijke
grondsoort,
gelijke N-gift uit kunstmest
op gras en gelijk
aandeel
snijma is:
Beperking beweidingsduur
0
Royale voeding en/of
geringe benutting
eigenvoederoppervlakte -7
- Eiwitgehalte aangekocht
ruwvoer
0
Genetische aanleg voor
melkproduktie
2
Jongveeperkoe
-1
Totale bindingvaneen
variabele aandefactoren

uitge-

3
-2
1

92

4
-4
2

77

Intabel 3.3 isde binding aandeuit de factoranalyse naar
voren gekomen factorenvanenkelevariabelen aangegeven.Het onderzoek isvooral opdezevariabelen, de mineralenoverschotten
perha enhet saldoperha,gericht.
Omdat de factoren onafhankelijkvan elkaar zijn zullen samenhangen tussen een factor endevariabelen volledig losstaan
van allevoorgaande factoren. Indeze factoranalyse iseerstgekeken naar externe omstandigheden zoals schaalgrootte, intensiteit vande bedrijfsvoering endegrondsoort. Daarna zijnpunten
rond de bemesting enhet grasland- envoermanagement bekekenen
tenslotte deopbrengsten (melkenomzet en aanwas).
Zoalsuit tabel 3.3 blijkt hebben sommige factoren eenpositieve samenhang met het saldoeneennegatieve samenhang metde
mineralenoverschotten. Dat geldtvoor royalevoeding en/of geringe benutting van het eigenvoederoppervlak, genetische aanleg
voormelkproduktie enjongvee perkoe;demeeste vandeze samenhangen zijngeziende lagebindingspercentages echtervrij zwak.
De factoren,diedekunstmestgiftenomvatten, vertonen vrijwel
geenverband met het saldomaarhebbenwel een sterke samenhang
met demineralenoverschotten. Datgeldt inminderemate ookvoor
de factoren teelt van snijmaisofgraseneiwitgehalte vanhet
aangekochte ruwvoer.
De factoren schaalgrootte, grondsoort bij gelijkemelkproduktie perha en beperking beweidingsduurhangennagenoeg niet
met eenvan deviergenoemde variabelen samen.De factor intensiteit vande bedrijfsvoering tenslotte heeft eenpositief verband
met zowel het saldo alsdemineralenoverschotten perha.
Uit de laatste regelvan tabel 3.3 volgt datvan de totale
variantie (verschillen) indevariabelen een zeergroot deel (77
tot 95procent)samenhangt met verschillen inde indeze tabel
genoemde factoren. Indeparagrafen 3.2.1 tot enmet 3.2.6 zullen
die factorenverder toegelicht worden die inmeerofmindere mate
met demineralenoverschotten samenhangen.
3.2.1 Intensiteit vandebedrijfsvoering
Deze factor heeft eenzeer sterke samenhang met het saldoen
een sterke samenhang met demineralenoverschotten perha.Omhet
verband met andere kengetallen te laten zien zijnde inhet onderzoek betrokken bedrijven intabel 3.4 ingedeeld naar hunpositie tenaanzienvan deze factor.
Het kengetal "voerkosten/ha resultaat -norm"geeft hetverschil tussen dewerkelijke voerkosten perhaenhet bedrag perha
dat volgens rekenregelsvan hetPRaanvoerkosten zoumogenworden besteed. Het kengetal "benuttekVEMvan eigen bedr./ha"geeft
het verschil tussendenetto kVEM-behoefteperhaendenetto
kVEM-aankopen perha.Het verschil isdus (naverrekening van
verliezen)afkomstig vanhet eigen land.
De intensieve bedrijven (met eenhoog quotumper ha,groep
4)produceren veelmeermelkperhadandeextensieve bedrijven,

Tabel 3.A Intensiteit

van de

bedrijfsvoering
Groep (aantal bedrijven)
1
2
3
4 bind.
(81) (104) (93) (64)perc.

Kgmelkperhectare
Kgmelkperkoe
Xbedrijvenmet ligboxenstal
KgN/ha grasland uit kunstmest

14573 20510
6691 6896
91,4 93,8
422
442

8667 12008
5552 6373
39,5 88,5
297
391

KVEM krachtvoer perkoe
1804 2016
KVEM eiwitrijk ruwvoerperkoe
109
257
KVEM eiwitarm ruwvoerperkoe
170
427
Noerkosten/ha resultaat -norm
806
830
Benutte kVEM van eigen bedr./ha 6446 7202
Saldo opbr.-toeger.
OverschotN kg/ha
Overschot Pkg/ha
Overschot Kkg/ha

kosten/ha

4891
376
24
72

6588
479
30
99

2263
279
859
994
7091

2439
480
1302
978
7289

17
10
34
1
3

7657
541
39
130

9952
650
54
201

84
56
32
44

gedeeltelijk doormeermelkperkoemaarvooral doormeermelkkoeien perha.Dat brengt veel grotere voeraankopen met zichmee,
ookalwordt ergetracht -door eenhogere stikstofgift ophet
grasland -vanhet eigen land zoveelmogelijkvoer tewinnenen
tebenutten.Deveelhogeremelkproduktie perha leidt toteen
veelhoger saldomaar ookdemineralenoverschotten nemen fors
toe.
Uit de bindingspercentages blijkt dat de factor intensiteit
van debedrijfsvoering 56procent vandeverschillen instikstofoverschot perha "vangt",32procent vandeverschillen inhet
fosforoverschot perha en44procent vandeverschillen inhet
kaliumoverschotperha.Vanhet saldoperhawordt 84procent van
deverschillen doordeze factor "weggevangen".Het saldoperha
neemt flinktoe bijmeermelkperhamaardat hoeft niet altijd
een beter bedrijfsresultaat totgevolg tehebben.Devaste kosten
perha,vooral debewerkingskosten endegebouwenkosten, nemen
ooktoebijmeermelkperha.
Intabel 3.5 zijnhet saldo endemineralenoverschotten uitgedrukt per 100kgmelk bijdezelfde groepsindeling als intabel
3.4.Het uitdrukken vandeoverschotten per 100kgmelk geeft een
indrukvandeefficiëntie vanhetmineralengebruik.
Het saldoper 100kgmelk islagerbijmeermelkperha omdat erdanmeervoer aangekocht moetworden.Het stikstofoverschot per 100kgmelk isook lager,het fosforoverschot per 100
kgmelk ongeveer gelijkenhet kaliumoverschot per 100kgmelk
wat hoger bijmeermelk perha.
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99
23
16
21

Tabel 3.5

Saldo en mineralenoverschotten
per 100 kg melk bij
verschillen
in intensiteit
van de
bedrijfsvoering
Groep (aantal bedrijven)
1
2
3
4
(81) (104) (93) (64)

Kgmelkperhectare
Saldoper 100kgmelk
Oversch.N,kgper 100kgmelk
Oversch.F, kgper 100kgmelk
Oversch.K, kgper 100kgmelk
Oversch.N,kgper 100kgmelk
incl. indirecte aanvoeruit
ruwvoer
Oversch.N,kgper 100kgmelk
incl. indirecte aanvoeruit
totaalaankoop voer

8667
56,70
4,36
0,28
0,84

12008
54,90
4,00
0,25
0,82

14573
52,60
3,74
0,27
0,89

20510
48,90
3,23
0,27
0,97

4,44

4,21

4,03

3,71

5,91

5,72

5,69

5,56

Wat betreft stikstof komende intensieve bedrijven nuwat
beteruitmaardeze bedrijvenverplaatsen doordegrotere voeraankopen eendeelvanhunoverschotten naardevoerverkopende
bedrijven.Omeen indruktegevenvandeeffectenvandezeverplaatsing is (ter illustratie enalleen bijdeze berekening!)
eerst de aanvoervan stikstof via aangekochte graslandprodukten
enaangekochte snijmaismet 150procent verhoogd waardoorhet
stikstofoverschot inclusief indirecte aanvoeruit ruwvoerberekend konworden. Deverhoging vandestikstofaanvoermet 150procent isgebaseerd opdeaanname dat opdedit ruwvoer producerende bedrijven stikstof een rendement heeft vanveertig procent. In
het onderzoekverslag isaangegeven hoehet rendement vanveertig
procent isbepaald.
Dezelfde percentages als indevoorgaande alinea zijndaarna
ook toegepast opde totale voeraankopen waardoor het stikstofoverschot inclusief indirecte aanvoeruit totaalaankoop voerbepaald werd.Wel kanbijdit laatste kengetal devraag gesteld
worden ofhet rendement van sommige voedermiddelen niet hoger is
danveertig procent; voor sommige voedermiddelen isaanwending
alsveevoer uitmilieuoogpunt de beste oplossing. Dat zoukunnen
gelden voor produkten alsbijvoorbeeld bierbostel,perspulp en
persvezels.
Wordt errekening gehoudenmetverplaatsing (of afwenteling)
vanmineralenoverschotten vanvoeraankopende naar voerverkopende
bedrijven dan zijndeverschillen inmineralenoverschotten per
100kgmelk tussen extensieve en intensieve bedrijven kleineren
verschilt deefficiëntie inhetmineralengebruikdusveelminder.
Eenverlaging vandemelkproduktie perha (extensivering)
door een individuele ondernemer op zijnbedrijf bijverderge-
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lijkblijvende omstandigheden kan leiden tot lageremineralenoverschotten perha opdat bedrijf.Per 100kgmelkmaakt extensivering veelminderuit; bij stikstof hebbende intensieve bedrijven
danjuist een lageroverschot.Wordt er inhet laatstegeval
rekening gehoudenmet afwenteling indevoeraankopen doorde intensieve bedrijven dan isper 100kgmelkhetvoordeel vande
intensieve bedrijven indemineralenoverschotten veel kleiner.
Het saldoperha zal bijextensivering vrijwel altijd gaan
dalen.Door eenalternatieve tak zoalsbijvoorbeeld vleesvee kan
deze saldodaling enigszins,maarmeestal nietvolledig, opgevangenworden terwijl dandemineralenoverschotten perhavaakweer
zullen toenemen.Uit saldo-overwegingen zalde intensiteit vande
bedrijfsvoering,dieveelgewicht inde schaal legt qua saldoen
mineralenoverschotten, nietverminderd worden.Qua saldoperha
zalde individuele ondernemertrachtendemelkproduktie perha
minstens ophetzelfde niveau tehandhaven of zelfs teverhogen.
Eenverdere algeheleverlaging vanhet totalemelkquotum in
Nederland, endaarmee ookperha,zalbijgelijkblijvende prijsverhoudingen eenaanzienlijke saldodaling perhabetekenen.Veranderingen indemineralenoverschotten indeze situatie zullen
afhangenvandemanierwaaropdeondernemers opdezeverlaging
vandemelkproduktie perha zullen reageren.
3.2.2 Kunstmeststikstof opgrasland bijgelijkemelkproduktie
perha,gelijkaandeel snijmaisengelijke grondsoort
Vooral inverband metdeammoniakproblematiek staathetelement stikstof hetmeest terdiscussie.De stikstofgift uit kunstmest opgrasland iseengrote aanvoerpost inde mineralenbalans
opveel bedrijven.Tabel 3.3 geeft eengrote samenhang weer tussendeze factorenhet stikstofoverschot perha;met het saldo
perha blijkt nagenoeg geenverband tebestaan. Omdit teillustreren zijn intabel 3.6 de bedrijven zodanig ingedeeld dat er
tussen degroepenverschillen zijn inde stikstofgift uit kunstmest perhagrasland maardemelkproduktie perhaendeverdeling
overdegrondsoorten gelijk blijven.
Zoals intabel 3.4viel af te lezenhangt 21procent vande
verschillen indeN-gift perhagrasland uit kunstmest al samen
met de factor intensiteit vandebedrijfsvoering terwijl erook
eengrote samenhang met hetN-overschot perhawas.Eendeelvan
deverschillen inN-gift enN-overschot isdusal "weggevangen".
Tussen degroepen zijn ergroteverschillen inde stikstofgift uit kunstmest perhagrasland, variërend van 270kg tot 500
kg.Dat blijkt samentehangenmetminderbijkomende voerkosten
perhaenmeer benutte kVEMvanhet eigen bedrijf perha.Daar
staan hogere overige toegerekende kostenperha,waarvandemeststofkosten deeluitmaken, tegenover.
Uiteindelijk blijkt er,mede daardoor, slechts een geringe
samenhang te zijn tussende stikstofgift uit kunstmest perhaen
het saldoperhaenperkgmelk.Het saldoperkgmelk blijkt
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Tabel 3.6

Kunstmeststikstof
op grasland bij gelijke
melkproductie per ha, gelijk aandeel snijmais en gelijke
grondsoort
Groep (aantal bedrijven)
1
2
3
4
bind.
(76) (103) (77) (86) perc.

Kgmelk perhectare
Kgmelk perkoe
KgN/ha grasland uit kunstmest
KgN/hamaisland uit kunstmest

13740 13677 12686 13824
6214 6409 6357 6446
270
359
410
500
117
124
128
136

Totaal bijkomendevoerkosten/ha 3353
Voerkosten/ha resultaat -norm
922
Benutte kVEMvaneigenbedr./ha 6216
Overige toegerekende kosten/ha 1640
Saldo opbr.-toeger.
Overschot Nkg/ha
Overschot Pkg/ha
Overschot Kkg/ha
Saldoperkgmelk

kosten/ha

7066
424
32
131
0,514

0
1
62
4

3034
935
7116
1928

2509
851
7236
1858

2889
870
7378
2184

7201
472
36
117
0,527

6856
509
35
106
0,540

7252
607
38
127
0,524

0
8
19
0
26
2
0

ietsop te lopen totgroep 3maardaalt ingroep 4weer ongeveer
tot het niveauvangroep 2.Wel isereensterkverband tussende
stikstofgift enhet stikstofoverschot en ingeringe matemethet
fosforoverschot.
Deze samenhangen geven aandat opveelmelkveebedrijvende
stikstofgift uit kunstmest perhagrasland verminderd kanworden
zonderofmet slechtskleine nadelige gevolgenvoor het saldo.
Dat iszekerhetgeval alsrekening gehoudenwordt met de stikstofuit organischemest diedoormaatregelen vande ondernemers
zelf enwettelijke voorschriftenaanzienlijk beterbenut kangaan
worden. Dit zaldankunnen leiden tot eenflinkedaling vanhet
stikstofoverschot.
Tabel 3.6 geeft ookenig inzicht inhet effect vandestikstofgift opdegraslandproduktie bijde inhet onderzoek betrokken bedrijven.Tussen groep 1engroep 2ishetverschil instikstofgift perhagrasland 89kg enhetverschil inbenutte kVEM
van het eigen bedrijf perha 900kVEM. Dat komt overeenmet 10,1
kVEM extra perkg stikstof extra.Tussengroep 2en3 isdat 2,4
kVEM/kgN entussen groep 3en4nogmaar 1,4kVEM/kgN.
Het effect,dat de stikstofgift opgrasland heeft ophet
stikstofoverschot (perhavoederoppervlak),kan eveneensuit deze
tabel afgeleid worden.Hierbij moet gecorrigeerd worden voorde
(geringe)verschillen inhet aandeel snijmaisvan het voederoppervlak endemelkproduktieperha.Tussengroep 1en 2isde
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toenamevanhet stikstofoverschot perkgNopgrasland dan0,71
kg,tussengroep 2en30,91kgN-overschot/kg Nopgrasland extraentussengroep 3en4 1,04kgN-overschot/kg N opgrasland
extra.
3.2.3 Teelt van snijmaisofgras bijgelijkemelkproduktie per
hectare eneiwitgehalte van aangekocht ruwvoer
Snijmais iseeneiwitarm produkt.Dooropeendeelvande
voederoppervlakte snijmais inplaatsvangras teverbouwen kan
eeneiwitovermaat (endusookstikstofovermaat)vanuit het gras
verminderd of zelfsopgehevenworden.Naast destikstofgift uit
kunstmest ishet aandeel snijmais eenfactordievan belang kan
zijn bijdehoogtevanhet stikstofoverschot. Intabel 3.7 zijn
debedrijven ingedeeld naarhet snijmaisaandeel indevoederoppervlakte bij eengelijkemelkproduktie perhectare.
Eenhogeraandeel snijmaisgaat samenmet een iets lager
maaipercentage voorvoordroogkuil;doordemaisteelt iseengroterdeelvanhet grasland nodig voorbeweiding waardoor erminder
gemaaid kanworden.Bijmeer snijmaiswordt erookmeer fosforen
kalium toegediend via kunstmest. Fosforwordt vaakmet rijenbe-

Tabel 3.7

Teelt van snijmais
/ha

of gras bij gelijke

melkproduktie-

Groep (aantal bedrijven)
1
2
3
4
bind.
(93) (104) (71) (74) perc.
Kgmelk perhectare
Kgmelkperkoe
Z snijmais +voederbieten
Maai-X voordroogkuil

13758 13350 13209 13690
0
6342 6432 6185 6463
0
1,9
3,0 10,2 25,1
52
147,5 141,7 140,9 133,8 -1
0
0
7
6
9

KgN/ha grasland uit kunstmest
403
369
380
397
KgN/hamaisland uit kunstmest
124
121
130
133
Kg P/ha uit kunstmest
13
16
19
23
KgK/hauit kunstmest
13
19
32
36
Guldens per 100kVEM krachtvoer 45,8 46,6 47,1 47,9
Totaal bijkomende voerkosten/ha 3150 2973 2848 2732
Voerkosten/ha resultaat -norm
965
931
886
773
Benutte kVEM vaneigen bedr./ha 6655 6738 6974 7868
Overige toegerekende kosten/ha 1820 1812 2001 2099
Saldoopbr.-toeger.
Overschot Nkg/ha
Overschot Pkg/ha
Overschot Kkg/ha
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kosten/ha

7057
550
32
114

7046
495
33
111

6932
487
36
128

0
7
6
7420
473
43
134

0
5
5
1

mesting tijdens het zaaiengegeven;dehogere kaliumgift kante
maken hebbenmet het feitdat snijmaisvaakopzandgrond verbouwd
wordt.
Naarmatemeer snijmaisverbouwd engevoerdwordt blijkt er
duurder krachtvoer gebruikt tezijn.Vanhet krachtvoer ishet
eiwitgehalte indeLEI-boekhoudingenniet bekend. Inderaineralenbalansen ishiervoor eenvastewaarde voor alhetmengvoer
aangehouden.Vanwegedeverschillen inprijs lijkt erbijeen
hogeraandeel snijmaismeervande (duurdere)eiwitrijkemengvoedersgebruikt teworden.Dit kanbetekenen dat op bedrijvenmet
veel snijmaishet stikstofoverschot enigszinsonderschat wordt.
Ondankshetduurderekrachtvoer zijnde totale voerkosten
niet hoger bijveel snijmais omdat snijmaiseenhogevoederwaardeopbrengst geeftwatweer blijkt uitmeer benuttekVEMvanhet
eigen bedrijf perhectare.Doordemaisteelt zijnerwelweer
hogere kostenvoor zaaizaad enbestrijdingsmiddelen wat deoverigetoegerekende kostendoet toenemen.
Het saldoperhectare heeft danooknagenoeg geenverband
met het aandeel snijmais indevoederoppervlakte. Alleen groep 4
met een relatief hoog aandeel snijmais blijkt eenhoger saldoper
ha tebehalen.Het stikstofoverschot islager bijmeer snijmais
maarhet fosforoverschot ishoger.Alshet stikstofoverschot
zwaarderweegt dandeoverschotten vananderemineralen iseen
groter aandeel snijmais,mitsersnijmaisverbouwd kanworden
en/of er ruwvoeraangekocht moetworden,het overwegen zeker
waard.
Naast dekeuzewelkgewaserophet eigen landverbouwd
wordt kan erookbijdeaankoopvanvoergekozenworden tussen
eiwitarme eneiwitrijke ruwvoedermiddelen.Tabel 3.3 geeft aan
dat eengroter aandeel eiwitrijke ruwvoeders inde aankoopvan
voervrijwel niet samenhangt met het saldomaarwel eenpositief
verband heeftmet demineralenoverschotten. Kennisvandesamenstelling vandediverse voedermiddelen gecombineerd met gerichte
aankopen kandus leiden tot geringeremineralenoverschotten zondernadelige gevolgenvoorhet financiële resultaat.
3.2.4 Geringe benutting vanhet eigenvoederoppervlak en/of
royalevoeding bijgelijkemelkproduktie perha,gelijk
aandeel snijmais engelijke stikstofgift
Tussenmelkveebedrijvenblijken, onafhankelijk vandemelkproduktie perha,het aandeel snijmais indevoederoppervlakte en
de stikstofgift, groteverschillen tebestaan indevoerkosten
perhectare.Dit blijkt intabel 3.8 ondermeer uit de kengetallen
"werkelijkeminus normatieve voerkosten perha"en "benutte kVEM
van het eigen bedrijf perha".Deze beide kengetallen vertonen
onderling ookeensterke samenhang.
Nogalwat zaken hebben invloed opdezeverschillen. Daarbij
kangedacht worden aanverschillen inmanagement bijdegras-en
maisteelt, devoederwinning endevoeding.Verder zijn erkwali-
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Tabel 3.8

Geringe benutting eigen voederoppervlak en/of royale
voeding bij gelijke melkproduktie per ha, gelijk aan
deel snijmais en gelijke
N-gift
Groep (aantal bedrijven)
1
2
3
4
bind.
(73) (96) (91) (82) perc.

Kgmelkperhectare
Xsnijmais +voederbieten
KgN/ha grasland uit kunstmest
Kgmelk perkoe
Totaal aangekochte kVEM perha
Totaal bijkomende voerkosten/ha
Voerkosten/ha resultaat -norm
Benutte kVEM vaneigen bedr./ha
Saldoopbr.-toeger. kosten/ha
Overschot Nkg/ha
Overschot Pkg/ha
Overschot Kkg/ha
Saldoperkgmelk

14875
H,A

14859
10,1

12510

401

7,1
366

8,0
389

6238
6248
2780

6053
5259
2380

6633
8811
4116
1677
5786

79
-56
-7

395

89

690

8571

7195

6548
5728
2658
1060
6661

8434

6746

6550

6963

508
37
124

468
30
102

493
34
111

553
42
147

0,567

0,551

0,524

0,469

teitsverschillen inde bodemen,wat betreft dekosten, prijsverschillen tussendediverse voedermiddelen ofpervoedermiddel
tussen leveranciers.Tabel 3.8 geeft eenbeeldvande samenhangen
vandeze factormet het saldoendemineralenoverschotten viaeen
groepsinde1ing.
Uit tabel 3.8volgt dat royaalvoeren en/of hetmindergoed
benuttenvanhet eigenvoederoppervlak samengaat met eengrotere
afwijking vandenormatievevoerkosten enminder benutte kVEMvan
het eigen bedrijf perha.Omdit tecompenseren wordt er inhoeveelheid meervoeraangekocht waarvoorperkVEM ooknogmeerbetaaldwordt.Bijdit alles isdemelkgift perkoewelwat hoger.
Eenminder goed grasland- envoermanagement vindt duidelijk
zijnweerslag inhet saldoperhadatdan fors lager is.Intabel
3.8 halengroep 2en3ookeenvrij laag saldomaardeze groepen
hebben eenaanzienlijk lageremelkproduktie perha.Uit het saldo
per kgmelk blijkt dat ergroteverschillen zijn tussendegroepen.Demineralenoverschotten zijnookhogerbij eenmindergoed
grasland- envoermanagement al isde samenhang met deze factor
vrij gering enminder sterkdan bijhet saldo.
Binnen hetvastgelegde quotum perhectare zijn eengoede exploitatie van hetvoederoppervlak, goedevoeding enprijsvergelijking vanvoedermiddelen duidelijkmogelijkheden omhet financiële resultaat teverbeteren endaarnaast de mineralenoverschottenteverminderen.
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0
0
0

12249

5

2
1
1

3.2.5 Genetische aanleg voormelkproduktie
Sindsde invoering vanhet quoteringssysteem voormelk isde
melkgift perkoe flinkgestegen.Deverschillende kortingen opde
hoeveelheid te leverenmelk leiddentot een scherpere selectie en
daardoor een snellere stijging vandemelkgift perkoe.Meermelk
per koe betekent dat het aantal koeienperha zalmoeten dalenom
binnen het quotum te blijven. Deze inkrimping vandemelkveestapel zouduskunnen leidentotverandering indemineralenoverschotten;mogelijk eenverhoging dooreengrotere produktie per
dierenmogelijk eenverlaging doorminderdieren perhectare.
Uit eerder onderzoekvanDaatselaar (1988)isgeblekendat
bij eenhogeremelkgift perkoedewerkelijke voerkosten steeds
meer afwekenvandenormatieve voerkosten.Omdit effect teverminderen zijnde bedrijven intabel 3.9 ingedeeld naardemelkgift perkoe bijgelijkemelkproduktie perha,gelijk aandeel
snijmais,gelijkeN-gift eneengelijkverschil tussendewerkelijke endenormatieve voerkosten perha.De restverschillen in
melkproduktie perkoe hangendanwaarschijnlijk samenmet
verschillen indegenetische aanleg voormelkproduktie vande
koeien.
Meermelkperkoegaat binnen eengelijkemelkproduktie per
ha samenmetmeeroverig veeperkoe,vooralmeerjongvee,en
daardoormet eenhogere omzet enaanwasperkoe. Intabel 3.9 is

Tabel 3.9

Genetische

aanleg voor

melkproduktie
Groep
1
(95)

(aantal bedr ijven)
3
4
2
(94)
(84)
(69)

bind
perc

13474
17,9
9,1
387
944

13464
23,2
9,3
374
940

13286
20,2
7,6
402
753

13819
25,0
10,1
380
968

0
0
0
0
0

Kgmelk perkoe
OKEperkoe
Omzet enaanwas perkoe
Overige toegerekende kosten/koe
Totaal aangekochte kVEM perha
Totaal bijkomende voerkosten/ha

5684
1,27
613
809
6950
3157

6170
1,30
689
847
6640
3037

6509
1,31
710
925
5905
2689

7126
1,36
886
1029
6359
2944

34
14
15
15

Saldoopbr.-toeger. kosten/ha
Overschot Nkg/ha
Overschot Pkg/ha
Overschot Kkg/ha

6699
523
39
132

6937
497
37
131

7240
501
33
114

7557
489
33
104

2
-1
-2
-4

Kgmelk perhectare
Z bedrijvenmet roodbont vee
Xsnijmais -fvoederbieten
KgN/ha grasland uit kunstmest
Voerkosten/ha resultaat -norm
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dit a£ te lezen bijhetkengetal "OKEperkoe".Dit ishet aantal
overige koe-eenheden perkoe,alhetweidevee (omgerekend waarbij
1melkkoe gelijk isaan 1)zonderdemelkkoeien. Deoverige toegerekende kostenperkoevertonenookeenpositieve samenhang met
demelkgift perkoewaardoordehogere omzet enaanwasperkoe
grotendeels teniet gedaanwordt.
Het aanvullend voerverbruik endevoerkosten per hectare
zijn lager bijeenhogeremelkgift perkoehoewel de bedrijven in
groep 4enigszins afwijken.Het saldoperhectare heeft een zwak
positieve samenhang met hetgenetischniveauvandemelkproduktie
perkoeterwijldemineralenoverschotten dan ingeringemate afnemen.
Verbetering vandegenetische aanlegvoormelkproduktie kan
het financiële resultaat verbeteren entevensdemineralenoverschottenverminderen.Verhoging vandemelkgift perkoe zonder
aandacht teschenken aanmet name hetvoerniveau kan tot tegenovergestelde resultaten leiden.
Eenhogeremelkgift perkoeendaarmee samengaand minder
koeien perhectare bieden, zeker opextensieve bedrijven, ruimte
omnaastmelkvee andervee,onderanderejongvee,tegaanhouden.
Intabel 3.9 isteziendat dit ookgebeurt.Alsmeer andervee
gehoudenwordt zonder eenduidelijke verbetering van degenetische aanleg voormelkproduktie dan ishet financiële resultaat
niet beter terwijl demineralenoverschotten ietstoenemen hetgeen
uit tabel 3.3 afte leidenis.
3.2.6 Overige factoren
Vande overige intabel 3.3 genoemde factoren hebben de fosforgift enkaliumgift uit kunstmest een sterke samenhang met respectievelijk het fosforoverschot enhetkaliumoverschot.Net zoalsbij stikstof ismatiging vandekunstmestgift bij fosforen
kalium eenmiddel omdemineralenoverschotten teverminderen zonderdat dit toteenveel slechter financieel resultaat hoeft te
leiden.Matiging vandekunstmestgiften zoumogelijk kunnen zijn
door ondermeereen betere benutting vande organischemest.
De schaalgrootte vanhet bedrijf,degrondsoort endetijd
dat demelkkoeien geweidworden hebbennauwelijks ofgeen samenhangmet het saldoenmet de mineralenoverschotten.
Eengroot deelvandeverschillen inhet saldoperha ende
mineralenoverschotten perha (77tot 95procent)hangt samenmet
de intabel 3.3 genoemde factoren.Hiervan nemende intensiteit
van debedrijfsvoering endekunstmestgiften eengroot deelvoor
hun rekening.Eenkleinerdeelvan deverschillen insaldoen
mineralenoverschotten houdtverband met de teeltvan snijmaisof
gras, royalevoeding en/of geringe benutting vanhet eigenvoederoppervlak, eiwitrijk ofeiwitarm ruwvoer,genetische aanleg
voormelkproduktie enmeerofminderjongvee perkoe.
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3.3 Schatting vanhet stikstofoverschot enhet saldo
Uit degegevensvande 342bedrijven inhet onderzoek is
een regressievergelijking opgesteld omhet stikstofoverschot per
ha tekunnen berekenen. Indezevergelijking kunnen onderandere
demelkgift perkoeendestikstofgift perhagrasland gevarieerd
worden.
Een soortgelijke regressievergelijking isbepaald voorhet
saldoperha. Indezevergelijking isde t-waarde vandecoëfficiënt, behorend bijdekunstmeststikstofvariabele, lagerdande
t-waarde waarbij de coëfficiënt significant (met 95Zbetrouwbaarheid)vannul zouafwijken. Ditduidt opeen zeergrotevariatie inde stikstofgiftenzonderdatdit leidt tot eengrotevariatie inhet saldo.Dit stemt overeenmet de resultaten inparagraaf 3.2.2.
Inde bijlage zijn beide regressievergelijkingen gegeven.
Tabel 3.10vermeldt het stikstofoverschot perhabij verschillende stikstofgiften perhagrasland enverschillendemelkprodukties
perha.Demelkproduktieperkoe is6000kg,het percentage snijmaisvan het voederoppervlak isnul enhet aantal overigekoeeenheden perha is0,66.
Uit tabel 3.10 blijkt dat eenhogere stikstofgift opgrasland leidt tot eenaanzienlijke stijging vanhet stikstofoverschot.Tussen de opeenvolgendeN-giftenbij eengelijkemelkproduktie perhaneemt het stikstofoverschot progressief toe.Bij
eenhogemelkproduktie perha zijndetoenames inhet stikstofoverschot bij een 100kghogereN-gift kleinerdan bijeen lage
melkproduktie perhamaar ookdan treedt deprogressieve stijging
vanhet stikstofoverschot op bij eenoplopendeN-gift eneengelijkemelkproduktie perha.
Een hogeremelkproduktie perha leidt volgens de schattingen
intabel 3.10 bijeengelijkeN-gift tot een licht progressief
toenemend stikstofoverschotwaarbij destappenbij een lageNgift groter zijndan bijeenhogeN-gift.

Tabel 3.10

Schatting van het stikstofoverschot
per ha bij verschillende stikstofgiften
per ha grasland en verschillende melkprodukties per ha; melkproduktie per
koe 6000 kg, aandeel snijmais 0%, eenheden overig vee
0,66 per ha

Melkproduktie
perha inkg

N-gift perhagrasland inkg
250

10000
12500
15000
17500

377
414
452
491

350
452
483
516
550

450
541
567
595
624

550
643
664
687
711
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Tabel 3.11

Schatting van het stikstofoverschot
per ha bij
verschillende
melkgiften per koe en
verschillende
melkprodukties per ha; N-gift uit kunstmest per ha
grasland 350 kg, aandeel snijma is O %, eenheden
overig vee 0,66 per ha

Melkproduktie
perhainkg

10000
12500
15000
17500

Melkgift perkoeinkg
5000

6000

7000

456
491
527
565

452
483
516
550

449
479
510
542

8000
447
476
506
536

Intabel3.11zijndeschattingenvanhetstikstofoverschot
weergegeven bijverschillende melkproduktiesperhaenverschillendemelkgiftenperkoe.DeN-giftuitkunstmestperhagrasland
issteeds350kg,hetpercentage snijmaisvanhetvoederoppervlak
isnulenhetaantal overige koe-eenhedenperhais 0,66.
Eenhogeremelkgift leidt,volgensdeschattingen intabel
3.11,bijeengelijkemelkproduktie perhatoteen,steedskleinere, geringe afnamevanhetstikstofoverschot.Bijeenhoge
melkproduktie perhazijndestappengroterdanbijeenlage
melkproduktieperha.
De schattingenvanhetstikstofoverschot perhaindetabellen3.10en3.11gevenaandateenhogereN-giftuitkunstmest
tot aanzienlijk grotere stikstofoverschotten leidt,datopbedrijvenmeteenhogemelkproduktie perhadestikstofoverschotten
perhagroter zijnmaardelaatste kilo'sNuitkunstmest beter
benut wordenendatbinneneenvastemelkproduktie perhaeen
hogeremelkgift perkoeeenlagerstikstofoverschot oplevert.

Tabel 3.12

Schatting van het saldo per ha bij verschillende
stik
stofgif ten per ha grasland en verschillende
melkprodukties
per ha; melkproduktie per koe 6000 kg, aandeel snijmais 0%, eenheden overig vee 0,66 per ha

Melkproduktie
perhainkg

N-giftperhagrasland inkg
250

10000
12500
15000
17500
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5542
6607
7581
8473

350
5579
6659
7649
8559

450
5611
6704
7709
8633

550
5640
6745
7761
8700

Tabel 3.13

Schatting van het saldo per ha bij verschillende
melk
giften per koe en verschillende
melkprodukties per ha
N-gift uit kunstmest per ha grasland 350 kg, aandeel
snijmais 0%, eenheden overig vee 0,66 per ha

melkproduktie
perha inkg

melkgift perkoe inkg
5000

10000
12500
15000
17500

5461
6449
7328
8111

6000
5579
6659
7649
8559

7000
5593
6722
7773
8755

8000
5553
6705
7790
8814

Intabel 3.12 staande schattingen,uit de regressievergelijking,voorhet saldoperhawaarbij deN-gift uit kunstmest
perhaendemelkproduktie perhagevarieerd worden (vergelijk
tabel 3.10). Tabel 3.13 geeft deschattingen vanhet saldoperha
bijverschillende melkgiften perkoeenverschillende melkproduktiesperha (vergelijk tabel 3.11).
EenhogereN-gift perhagrasland leidt volgensde schattingen intabel 3.12 tot eenhoger saldo.Naarmate deN-gift hoger
iswordt deze toenamewel steedskleiner.Opbedrijvenmet een
hogemelkproduktie perha zijndetoenamesgroterdan op bedrijvenmet een lagemelkproduktie perha.Dit laatste punt geeft
aandat de bedrijvenmet eenhogemelkproduktie perhavooral bij
hogereN-giftende laatste kilo's stikstof beter benutten dande
bedrijvenmet een lagemelkproduktie perha.Dit stemt overeen
met de bevindingen bij tabel 3.10.
De schattingen vanhet saldo intabel 3.13 laten ziendat
een stijging vandemelkgift perkoebinnen eenvaste melkproduktieperha opbedrijvenmet eenhogemelkproduktie perha langer
doorgezet kanworden terverbetering vanhet saldo.De optimale
melkgift perkoe isbijeenhogemelkproduktie perha duidelijk
hogerdan bijeen lagemelkproduktie perha.
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Onderzoek naar effecten

van diverse

beleidsalternatieven

Omdemineralenemissies tebeperken overweegt de overheid
verschillende beleidsmaatregelen zoals:
hetverplicht stellenvan eenmineralenboekhouding opdebedrijvenmet eventueel eengedifferentieerdeheffing,
afhankelijkvandehoogtevandeemissies;
subsidiëring van investeringen die leiden tot emissiebeperking;
heffing opkunstmeststoffen;
beperking vandeveebezetting perha.
Inonderzoek zalnagegaan kunnenworden inwelkemate elk
vandezemaatregelen effectief is,oferbetere alternatieven
zijnenwelke neveneffectenerkunnen optreden.Neveneffecten
kunnen onder andere invloed hebbenopdeacceptatie van dierlijke
mest doorakkerbouwers,ophetmestoverschot, opde inkomens-en
kostprijsontwikkeling enopdecontinuïteit van bedrijven.
Invoering vaneenmineralenboekhouding met gedifferentieerde
heffing zoubijvoorbeeld tot gevolg kunnenhebben dat de acceptatievandierlijkemest opakkerbouwbedrijven sterk terugloopt.
Eenheffing opkunstmest zoukunnen leiden tot eengeringer
kunstmestgebruik endaardoor eengeringere ruwvoerproduktieopde
veehouderijbedrijven. Deprijsvan ruwvoerkandangaan stijgen
waardoor hetvoordeveehouders niet rendabel zouzijn omminder
kunstmest tegaangebruiken.Het stimuleren vanhet aanbod van
ruwvoervanaf andere bedrijven zoueenalternatief voorditprobleemkunnen zijnwaardoor,vanwege eendalende ruwvoerprijs,het
kunstmestgebruik welkandalen.
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Bijlage

Regressievergelijkingen, gebruikt inparagraaf 3.3
Stikstofoverschot perha inkg -

R**2:86,6

T-waarde
(constante)
2,42
* (melkkoeien/ha)**2
2,10
*eenheden overig vee/ha
5,18
*kgmelk/ha
7,67
*Xsnijmaisvanvoederoppervlak
-3,30
*Zgrasland van voederoppervlak
* kgNuit kunstmest/ha grasland
* (kgNuit kunstmest/ha grasland)**0,5 12,01
0,00002014 *Zgrasland van voederoppervlak
* kgNuit kunstmest/ha grasland
* kgmelk/ha
- 3,29

50,1
+
3,84
+76,6
+
0,01727
0,892
+
0,03642

Saldoperha inguldens -saldoperkoe*melkkoeien perha
Saldoperkoe inguldens -

- 2454
14,23
+ 91,4
+
6,75
+
0,0772
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R**2:63,2

(constante)
(<
* (kgmelk/ha)**0,5
* (kgmelk/koe)**0,5
* Z snijmaisvanvoederoppervlak
* Zgrasland van voederoppervlak
* (kgNuit kunstmest/ha grasland)**0,5
* (kgmelk/ha)**0,5

T-waarde
-8,51
- 6,50
23,13
2,93

1,03

