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VOORWOORD

Voor u ligt een rapport Uniformering Mineralenmanagement Kengetallen. Een gedegen en
waardevol werkstuk, dat een goede bijdrage kan leveren aanhet nemen van mineralenmanagement-maatregelen op de agrarische bedrijven.
De grote waarde zit vooral inhet begrip uniformiteit. Standaardisatie maakt het mogelijk om
gegevens uittewisselen engegevens metelkaartevergelijken. Bijvoorbeeld het ene bedrijf
kan de cijfers vergelijken met het andere ofmet een groep soortgelijke bedrijven. Verschil van
interpretatie over devraag wat met eenbepaald getal ofeen gegeven bedoeld wordt, is dankzij
dieuniformering niet aan deorde.
Dievergelijking enuitwisseling isvan groot belang om dejuiste koersvoor het bedrijf ophet
gebied van mineralenmanagement uitte stippelen. Kortom met dit rapport wordt ten gunste
van goed management een belangrijke stap voorwaarts gezet.
Dit rapport isopgesteld door eenprojectgroep onder leiding van het Agrarisch Telematica
Centrum (ATC) in Wageningen. Omtekomen tot uniforme kengetallen voor diverse sectoren
zijn projectgroepen van verschillende samenstelling actief geweest.
Er iseen rapport opgesteld voor derundveehouderij, devarkenshouderij, de pluimveehouderij
en voor de akker- entuinbouw. Elk rapport bevat een algemene omschrijving plus een bijlage
voor de gehanteerde cijfers en coderingen.
Het IKC enProefstations van deverschillende sectoren maakten samenmet hetATC deel uit
van deprojectgroepen die voor veehouderij enakker- entuinbouw inhet leven zijn geroepen.
Voorts waren klankbordgroepen actief met daarinvertegenwoordigers vanuit het bedrijfsleven
alsmede LEI-DLO.Voor al demedewerkenden past opdezeplaatseenwoord van dank.
Het Project Mineralenboekhouding verleende inapril 1994deopdracht voor het uniformeren
van kengetallen indeveehouderij enindeakker- entuinbouw. InhetProject Mineralenboekhouding werken de overheid (deministeries van LNV enVROM) enhet landbouwbedrijfsleven (Landbouwschap endeProduktschappen voor Veevoer, Vee,Vlees enEieren en Zuivel)
samen.
De samenstellers verdienen een compliment voor deaccurateenpraktische werkwijze waarmeeze het rapport hebben samengesteld. Het isgoed afgestemd met de'betrokkenen'. Er ligt
eenprima werkstuk inhetbelang van goed mineralen-management.
Mede hierdoor heeft hetProject Mineralenboekhouding erallevertrouwen indat boeren en
tuinders, accountants- en administratiebureaus, automatiseringsbedrijven enalle andere
betrokkenen bij mineralengegevens deuniforme kengetallen gaan toepassen.
Namens het Project Mineralenboekhouding

Drs.A.M.W. Kleinmeulman,
Projectleider
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1. INLEIDING
1.1.

Probleemstelling

Voor hetnemen vanbeslissingen ofhetgevenvanadviezen ophetgebied vanbemesting
heeft de ondernemer ofdeadviseur informatie nodig. Metbehulp vankengetallenkan
informatie over mineralenstromen opeenbedrijf opeenoverzichtelijke wijze worden
weergegeven. Kengetallen die inzicht geven indemineralenstromen ophetbedrijf enook
door boer of tuinder tegebruiken zijn voor hetmineralenmanagementzijn tot ophedenin
onvoldoende mate gedefinieerd. Alsgevolg hiervan worden kengetallen op verschillende
wijzen berekend engeïnterpreteerd, hetgeendeuitwisseling van informatie ofhettoetsen
vande resultaten moeilijk maakt. Alskengetallen opeenuniforme wijze wordenberekend,
bieden zedebenodigde duidelijke enbetrouwbare informatie. Hierdoor kunnen interne
en/of externebedrijfsvergelijking, bedrijfsbegeleiding enhetnemen vandejuiste
managementbeslissingen opeen inzichtelijke wijze worden ondersteund.

1.2.

Doelstelling

Het doel vanhetproject "Uniformering vankengetallen voorhetmineralenmanagement" is
hetdefiniëren vanmineralenkengetallen, die inzicht verschaffen inde mineralenhuishouding
(demineralenstromen) ophetbedrijf. Degedefinieerde kengetallenkunnendaardoor dienen
alshandvat voor hetnemenvanbeslissingen waardoor eenefficiënter gebruik vanmineralenkanworden bereikt.
Registraties enrekenregels dietengrondslag liggen aandekengetallenmoetenuniform zijn
omvergelijkbaarheid vankengetallen, onafhankelijk vanhetmanagementsysteem waarinze
zijn berekend, te waarborgen. Alsuitgangspunt voor deberekeningswijze moetgeldendat
dekengetallen vooreengroot aantal ondernemers indepraktijk ookdaadwerkelijk kunnen
worden berekend endatzezinnig kunnenworden geïnterpreteerd.
Hetdoel vande opgeleverde notitie isdatderelevante mineralenkengetallen endebijbehorende berekeningswijzen enuitgangspunten voor hetverzamelen vanbasisgegevens kenbaar wordengemaakt aandeontwikkelaars vanmanagementsystemen. Ookkandenotitie,
alsachtergrondinformatie, gebruikt wordendoorpraktijkonderzoek, onderwijsinstellingen
en bedrijfsadviseurs.

1.3.

Beschouwingsgebieden

1.3.1. Beschouwde mineralen
Indit rapport zijn deelementenN, P205, K20, zwaremetalenenorganische stofmeegenomen inhetdefinieren vandekengetallen. N, P205 enK20 zijn meegenomen omdat ditde
hoofdelementen zijn bij bemestingsplannen enbemestingsadvisering. Zware metalen zijn
meegenomen om inzicht te krijgen in invloed vanbemestingsstrategieën opdebodemKengetallen Mineralenmanagement Akker-enTuinbouw
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kwaliteit. Organische stof tenslotte ismeegenomen, omdat deaanwending hiervangekoppeld is aanzowel bodemvruchtbaarheid- als bemestingsaspecten.
Waar indit rapport gesproken wordt over mineralenkengetallen worden kengetallen bedoeld
voor stikstof, fosfaat, kalium, organische stof enzwaremetalen. Gehalten en rekenregels
zijn inaansluiting opdepraktijk gebaseerd ophet zuivere mineraal N, opP205 enK 2 0. Via
eeneenvoudige omrekeningsfactor zijn dewaarden voor P205enK20 teherleiden totde
zuivere elementen (P = 0,436 *P205 ;K = 0,830 *K20).
Waar indit rapport gesproken wordt over 'overschot', kunnendrie soorten overschotten
ingevuld worden: milieukundig-, teelttechnisch- en/ofbemestingsoverschot. Deze begrippen
worden inhoofdstuk 4nader toegelicht.
1.3.2. Beschouwde sectoren
Dekengetallen zijn opgesteld voor desectoren akkerbouw, bloembollenteelt,
vollegrondsgroenteteelt, boomteelt enfruitteelt. Demineralenkengetallen voor deverschillendeplantaardige sectoren zijn analoog aanelkaar opgesteld. Niet allekengetallen zullenin
allebeschouwde sectoren toegepast kunnen worden. Ditheeft temakenmet sector-specifieke omstandigheden diehetonmogelijk makenommineralenstromen voldoende duidelijk
tekunnenkwantificeren. Metnamebij meerjarige teelten (boomkwekerij, fruitteelt) en bij
teeltenwaarbij eenzeer grote variatie aanprodukten wordtgeproduceerd (boomkwekerij)
zijn bijvoorbeeld afvoercijfers per perceel ofbedrijf onvoldoende betrouwbaar te schatten
enzeer moeilijk temeten.

1.4.

Werkwijze

Deuitwerking vanhetproject "Uniformering vankengetallen voor het mineralenmanagement" voordeplantaardige sectorenheeft plaatsgevonden ineentweetal werkgroepen. Inde
eerstewerkgroep werddeproblematiekuitgewerktvoordeakkerbouw, debloembollenteelt
ende vollegrondsgroenteteelt. Indetweedewerkgroep warendeboomteelt ende fruitteelt
vertegenwoordigd. Inelke werkgroep haddenhetAgrarisch Telematica Centrum (ATC),de
betreffende afdeling vanhetInformatie enKennisCentrum Landbouw (IKC-L)enhet
betreffende Proefstation zitting. Afstemming tussendetweewerkgroepen heeft plaatsgevonden indeprojectgroep. Bij deuitvoering vanhetproject hebbendewerkgroepen inhoudelijke afstemming gezochtmetpraktiserendeboerenentuinders (praktische klankbordgroepen). Verder isdraagvlak onder organisaties gezochtmiddelseendaarvoor ingestelde
klankbordgroep (ziehoofdstuk 7).
Bij de definiëring vankengetallen isgebruik gemaaktvanindepraktijk, of viahet praktijkonderzoek, aanwezige kennis over mineralenstromen. Metklankbordgroepen vanuitde
praktijk zijn dekengetallengetoetst opmetnamemeetbaarheid, mogelijkheden vanregistratieennut voor hetmineralenmanagement. Inditproject isgeenonderzoek gedaan naarde
hoogten vanmineralenstromen. Daar waar isgesignaleerd datbelangrijke kennis ontbreekt,
isdit inde vorm vanaanbevelingen voor verder onderzoek indezenotitie verwoord.
Kengetallen Mineralenmanagement Akker-enTuinbouw
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Binnenhetproject zijn geenmineralenmanagementinstrumenten, zoals software, voor boer
oftuinder ontwikkeld. Wel isdebasis voor deze instrumenten gelegd, indevorm vanuniform gedefinieerde mineralenkengetallen, data, definities enrekenregels.
1.5.

Mineralenboekhouding en Mineralenmanagement

Zoals eenondernemer nute makenheeft meteenfinanciëleboekhouding enmet financieel
management, zalhij mogelijk indetoekomst temakenkrijgen meteenmineralenboekhouding enmetmineralenmanagement. Omhet verschil tussen debegrippen boekhouding
enmanagement voor watbetreft mineralen watte verduidelijken, wordenbeide begrippen
nader uitgelegd.
1.5.1. Mineralenboekhouding
Inhet mestakkoord van 1993en indeNota Derde Fasemestbeleid (NDF) is weergegeven
datzowel landbouwbedrijfsleven alsoverheid over willen stappenvaneengeneriekmestbeleid opbasis vanmiddelvoorschriften naar eenindividueel gericht beleid opbasisvan
doelvoorschriften. Deuiteindelijke doelstelling isominhetjaar 2000te komentoteen
evenwichtsbemesting. Als instrument wordt indezeeenregulerende mineralenboekhouding
voor degehele land-entuinbouw metdaaraan gekoppeld eenheffing overwogen.
Mineralenboekhouding dient dusalsverantwoording naar derden.
Deregulerende mineralenboekhouding isdeafgelopen periodemetname inde dierlijke
sector nader bestudeerd. Deplantaardige sectoren hebbenaangegeven twijfels tehebben bij
dehaalbaarheid vanhet instrument mineralenboekhouding indeakker-entuinbouw. Er is
behoefte aaneenmineralenreguleringsysteem datbeter aansluitbij debemestingspraktijk in
deze sectoren.
1.5.2. Mineralenmanagement
Mineralenmanagement houdtzichbezigmethetopstellen, uitvoeren enevaluerenvan
bemestingsplannen, voornamelijk vanuit hetgezichtspunt vanefficiency vanhetmineralengebruik. Hierbij ishetbemestingsadvies hetuitgangspunt. Daarnaast wordt gebruikgemaakt vanandere informatiebronnen: bodem-enbladanalyses, teeltplannen, streefgetallen
enreedsuitgevoerde bemestingen.
Tot dusver had eenondernemer weinig mogelijkheden omzijn bemesting teevalueren.
Middels interne enexternebedrijfsvergelijking kandeefficiency vanhet mineralengebruik
geëvalueerd worden. Evaluatie hiervankanzinvol zijn vanuit zowel milieukundig, teelttechnisch als financieel oogpunt enkangebruikt worden voor interneenexterne bedrijfsvergelijking.
De indit rapport gepresenteerde kengetallen zijn eenaanzet omditmogelijk temakenen
vormeneenmanagementinstrument datopbedrijfsniveau kanworden ingezet omtekomen
toteenefficiënter gebruik vanmineralen. Mineralenmanagement isderhalve éénvande
bestanddelen vanGoede Landbouw Praktijk (GLP).
Mineralenmanagement isdaarentegen nieteen instrument datkan worden gehanteerd als
eenverantwoording naar derden vanhetbemestingsgedrag, dit integenstelling toteen
Kengetallen Mineralenmanagement Akker-enTuinbouw
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mineralenboekhouding. Wel ishetzodatdebasisgegevens voorde
mineralenmanagementkengetallendebasiskunnen vormen voor eventueel opte leveren
gegevens voor derden (bv. AgroMilieukeur).
1.6.

Uitgangspunten voorhetdefiniëren vankengetallen

Onder eenkengetal wordt verstaaneenuniform gedefinieerd gegevenwaarvan algemeen
aanvaard isdatdit voor degebruiker waardevol isbij hetnemenenevaluerenvan
(bedrijfsvoerings-)beslissingen. Bij hetdefiniëren vankengetallen voor ditproject zijn de
volgende richtlijnen gehanteerd:
allekengetallen tezamenmoeten inzicht geven in(eengedeelte van)demineralenstromen opeen bedrijf;
zehebben een signalerende functie;
zemoetenbruikbaar zijn voor interneen/of externe bedrijfsvergelijking;
zemoeten relevant zijn eneentoegevoegde waardebieden voor de ondernemer;
management-beslissingen moetentotuiting kunnen komen indekengetallen;
de voor dekengetallenbenodigde registraties moetenpraktisch uitvoerbaar zijn;
eenkengetal moetdoor allenopdezelfde manier enmetdezelfde uitgangspunten
worden berekend, zodatdeverschillen inabsolute waarde inieder geval niet
veroorzaakt worden door verschillende berekeningswijzen.
1.7.

Leeswijzer

Indeze notitie wordt allereerst aandacht besteed aanhetkader waarbinnen demineralenkengetallen gedefinieerd zijn. Ookwordtdekeuzevoordeopgenomen mineralenkengetallengemotiveerd. Vervolgens wordtper beschouwde sector (akkerbouw, vollegrondsgroenten, bloembollen, boomteelt, fruitteelt) aangegeven welkekengetallen indeze sector
hetmeest relevant zijn.
Indebijlagen wordenderekenregels voor eenuniforme berekening vandekengetallen
beschreven, alsookdegehanteerde definities endeuitgangspunten voorde verzameling van
debasisgegevens. Ookiseenvoorbeeldberekening vanmineralenstromen enkengetallen in
debijlagen opgenomen.
Aanalle gedefinieerde kengetallen endeonderliggende basisgegevens zijn zogenaamde
datadictionarynummerstoegekend. Dezenummers verwijzen naardeAgricultural Data
Elements Directory (ADED)diedoor hetATCwordtbeheerd.

Kengetallen Mineralenmanagement Akker-enTuinbouw

2. MINERALENMANAGEMENT
2.1.

Inleiding

Deagrarische bedrijfsvoering iseendoorlopende cyclus vandeverschillende managementfuncties: plannen, uitvoeren enevalueren (Boehlje, 1984). Eenboer oftuinder kenteen
veelheid aan activiteiten ofprocessen waarin hij gedurende of voorafgaande aandeteelt
meetemakenkrijgt. Bemesting (deaanwending vanmineralen) iseenbelangrijke activiteit
ophetbedrijf. Ookbij debemesting wordt decyclus vanplanning, uitvoering enevaluatie
doorlopen. Bijplanning enevaluatie vandeefficiency vanhet mineralengebruikkunnen
kengetallen, berekend inhetkader van 'Mineralenmanagement' eenfunctie hebben.
2.2.

Planning

Debasis voor eenbemestingsplan ishetteelt- ofbouwplan (Detaillering vanhet onderdeel
Bemesting vanhetInformatiemodel OpenTeelten, Landman, 1989).
Ineenteeltplan isgekozen voor éénofmeer gewassen. Per gewasenperperceel kande
bemestingsbehoefte ingeschat worden eneenbemestingsplan worden vastgesteld. Het
bemestingsplan geeft degeplande hoeveelheid meststofsoort per gift enperperceel eneen
planning vanhetbemestingstijdstip. Inzijn afwegingen omtekomentotzo'nbemestingsplankande ondernemer devolgende informatiebronnen meenemen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De resultaten vande grondanalyse
Reedsuitgevoerde bemestingen
Teeltplan, vruchtwisseling enduur vanhet bemestingsplan
Streefgetallen en bemestingsadviezen
Informatie over desoort meststof (mineraal, organisch, werkingscoëfficiënten,
prijs, beschikbaarheid)
Randvoorwaarden dievanuit overheidswege ofdoor afnemers vanprodukten zijn
gesteld

Metbehulp vande inditrapport gedefinieerde kengetallenkanmogelijk eenzesde
informatiebron betrokken wordenbij hetopstellen vaneenbemestingsplan. Viade inhet
rapport gepresenteerde kengetallenkaneenindruk verkregen wordenvandeefficiëntie van
hetmineralengebruik. Het feit dateenboer oftuinder meerdere informatiebronnen betrekt
bij opstellen vaneenbemestingsplan, geeft tevens aandatdekengetallen, berekend inhet
kader vanmineralenmanagement weleeninvloed kunnenhebbenopnieuweplannen, maar
nietdoorslaggevend zullen zijn voor hetopstellenvaneennieuwplan. Zekunnenechter
weleenbelangrijke signaalfunctie vervullen.
Bij devaststelling vandebemestingsbehoefte vaneenteeltkanonderscheid gemaakt wordentussen enerzijds de stikstof-behoefte enanderzijds debehoefte aanfosfaat, kali, kalken
organische stof. Stikstof wordt veelal gewasgericht gegeven. Fosfaat, kali, kalk enorganische stof makendeeluit vaneenmeerjarig planomdebodemvruchtbaarheid ende
bodemstructuur oppeil te houden. Bij hetopstellen vaneenbemestingsplan wordtduszoKengetallen Mineralenmanagement Akker-enTuinbouw

weleen langdurig (strategisch/tactisch)alseenminder langdurig (operationeel) element
meegewogen.
2.3.

Uitvoering

Nade vaststelling vaneenplan komthet totuitvoering ervan. Metname watbetreft de
stikstofbemesting wordt er steedsmeer gebruik gemaakt vansystemendiehet mogelijk
makende stikstof niet meer inéénkeer aantewenden, maar inkleinere gedeelten afgestemd opde ontwikkeling vanhetgewas opdatmoment (NBS; stikstofbijmestsysteem,
bemesting via fertigatie, stikstofvenster). Via intensievebemonsteringen wordt gedurende
het groeiseizoen vastgesteld hoegroot hetaanbod vanminerale stikstof indebodem is. Dit
aanbod wordt vergeleken methet streefgetal voor datmoment. Eeneventueel verschil wordt
bijgegeven. Opdezemanier isdebenutting vande stikstof groter, omdat er zoveel mogelijk
metbeschikbare stikstof door mineralisatie rekening wordt gehouden. Tevens isdekansop
uitspoeling kleiner, omdat opdezemanier eenkleinere bodemvoorraad wordt aangehouden.
Stikstofbijmestsysternen zijn nogniet voor alleteelten beschikbaar.

2.4.

Evaluatie

Naafloop vaneenteeltkandebedrijfsvoering geëvalueerd worden. Evaluatie vande
bedrijfsvoering, ten aanzienvanmineralenaanvoer en-afvoer, moetbij deagrariër leiden
tot hetverkrijgen vaninzicht indesterkeenzwakkepunten vande mineralenhuishouding
ophetbedrijf. Evaluatie kan leidentothet opstellen vaneenaangepasteplanning vooreen
volgende produktieperiode.
Omdit inzicht te verkrijgen, kunnenbij deevaluatie degerealiseerde waardenvankengetallenworden vergeleken met andere waarden. Dezewaardenkunnen zijn:
streefwaarden volgensdeplanning
resultaten vanheteigenbedrijf uitvoorgaande perioden
resultaten vanvergelijkbare bedrijven
resultaten dievolgensonderzoek envoorlichting ondernormale omstandighedenmogelijk zijn (referentie-waarden).
Indeeerste twee situaties iser sprake vaneeninternebedrijfsvergelijking. Detwee laatste
situaties zijn vormen vanexternebedrijfsvergelijking. Referentie-waarden zijn cijfers die
(mogelijk regionaal) opgrond vandezelfde rekenregels kunnenwordenopgesteld door het
onderzoek endevoorlichting. Indereferentie-waarden kantotuitingkomen watonder
normale omstandigheden, methetopvolgenvanhetbemestingsadvies, detechnische resultatenzullen zijn.
Het spreekt voor zichdathetvergelijken vanderesultaten alleen zinheeft alsdegegevens
opeengeüniformeerde manier zijn vastgelegd enberekend.
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3. ANALYSE MINERALENSTROMEN
3.1.

Inleiding

Demineralenstromen naar envanaf hetperceel kunnen worden onderscheiden inmineralenaanvoer enmineralenafvoer. Het verschiltussenaan-enafvoer noemenwe 'mineralenoverschot'. Dehoogte vaneenmineralenoverschot zegtnog niet ofdeverliezen landbouwkundig of milieukundig verantwoord zijn. Welkeoverschotten verantwoord zijn zal indit
rapport niet worden aangegeven.
Mineralenmanagement
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Figuur1: Debasisvoor mineralenmanagementkengetallen.
3.1.1. Niveau van vastleggen
Mineralenkengetallen hebbenbetrekking opaan-enafvoer vanmineralen enmet
bemestingsadviezen. Demineralenkengetallen kunnenopverschillende niveaus berekend
worden: opbedrijfsniveau, opperceelsniveau enopteeltniveau (ziefiguur 1).Vaak zijn
perceelsniveau enteeltniveau hetzelfde. Bepaling envergelijking van mineralenkengetallen
opbedrijfsniveau isvanuithetoogpunt vanmanagement vandemineralenstromen van
ondergeschikt belang; eenboer oftuinder bemest opperceels-enteeltniveau. Gekozenis
daarom voor hetperceels-/teeltniveau alskleinstemanagement-eenheid. Voor cijfers op
bedrijfsniveau kunnendewaardenvandepercelengesommeerd worden.
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3.1.2. Bemestingsadviesbasis isuitgangspunt voor mineralenmanagement
Voor N, P205 enK20
afzonderlijk zijn (per
N-analyses
gewas) streefgetallen
bekend en worden er-al
P-getallen
—
danniet opgrond van
grondmonsters- adviezen
gewas-en
opgesteld. De
K-getallen
bodemanalyses
bemestingsadviesbasis
houdt rekening metnauweorganische
natuurlijke
lijks te beïnvloeden posten
stof
aanvoer
alsdepositie, denitrificatie
enmineralisatie. Het
Advies
overige
mineralenmanagement
normatief
advies
wordt benaderd vanuitde
adviesbasis endezogenoemde Goede Landbouw
gewasfaktor
Praktijk (GLP). Deadviesgift geldt hierbij als
F i u u r 2: D e
uitgangspunt, vervolgens
8
elementenv 0 0 r e e n ad™s.
wordt eventueel het advies voor despecifieke situatiegecorrigeerd. Daarna kanvia
verschillende meststoffen invulling wordengegeven aandeadviesgift. Hierbij zal inhet
geval vanorganische meststoffen bepaald moetenwordenwelkdeel vande aangevoerde
mineralen door eenteeltbenut kanworden (werkingspercentage). Dedaadwerkelijke aanenafvoercijfers perperceel kunnen inrelatie totdeadviesgift bekekenworden, waarna een
bijstelling vanhetplanvoor devolgende teelt kanvolgen.
Kengetallen worden dusberekend over deaanvoer vanmineralen (totaal enwerkzaam) en
deafvoer vanmineralen (daar waar dit inteschatten is)enworden inrelatie gebrachtmet
deadviesgiften. Kengetallen dieeenindruk gevenvandebenutting vaneenbepaald element
kunnen gerelateerd wordenaanreferentiewaarden diebij GLPkunnenworden verkregen.
Onderzoek envoorlichting zullendezelaatstecijfers moeten aanleveren.
3.1.2.1.

Stikstof

Stikstof wordt gewasgericht toegediend. Er zijn voor stikstof verschillende adviessystemen
ingebruik:
a)
b)
c)

Een 'kale' richtlijn: eenvastegift, zonder bemonstering vastgesteld.
EenN-minadvies:dehoeveelheid gemineraliseerde Nindebodemwordt voorafgaande aandeteelt viabemonstering vastgesteld. Dezehoeveelheid wordt in
mindering gebracht opdekale N-richtlijn metbehulp vaneen omrekeningsfactor.
Een stikstof-bijmestsysteem: periodiek wordt gedurende deteelt de N-toestand van
debodem (eneventueel vanhet gewas)gemeten. Opgrond vandezeanalyses
wordt bepaald hoeveel Nernogmoetworden bijgegeven.
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Omdat stikstof gewasgericht wordt toegediend ishetmogelijk via kengetallen eenindrukte
krijgen over deefficiëntie waarmee dit isgebeurd.
3.1.2.2.

Fosfaat enkali

Voor P205 enK20 geldt datdebemesting deels grondgericht is (hetoppeil brengen/houden
vandebodemvruchtbaarheid) endeels gewasgericht. Opbasis van grondbemonsteringen
worden er bemestingsadviezen gegeven. Onderdeel vandeze adviezen iseen 'reparatiebemesting' voor fosfaat enkali. Indemeeste sectoren wordt eens indevierjaar een
grondmonster genomen. Zowel indeakkerbouw, debloembollenteelt, devollegrondsgroenteteelt alsdeboomteelt wordt defosfaattoestand vandegrond gemetenmethetPwgetal. Aanvullend daarop wordt indevollegrondsgroente ookhet P-Al getal bepaald. Op
basis vanhetgevondenPw-getal, degrondsoort enhet bouwplan wordt een fosfaat-advies
opgesteld. Inde fruitteelt vindt fosfaatadvisering plaats opbasis vangrondonderzoek (P-Al)
vóór deaanplant. Tijdens deteelt vindt bijsturing plaats opbasis van bladonderzoek.
Per sector zijn gedetailleerde schema's voor debemestingsadviseringontwikkeld. De
bemestingsadviezen zijn gericht ophetbehalen vaneeneconomisch optimalegewasopbrengst en-kwaliteit. Dehoogte vandegeadviseerde fosfaatgift isafhankelijk vande
fosfaattoestand vandegrond, grondsoort engewas. Hoehoger defosfaattoestand hoelager
deadviesgift. Ditprincipe vandefosfaatbemestingsadvisering zorgt ervoor datde fosfaattoestand ophet advies-niveau blijft ofkomt.
Het systeem vankaliumadvisering komtovereenmetdefosfaatadvisering. De ondernemer
kanmetbehulp vandefosfaat- enkalium-kengetallen deadviezenperceelsspecifiek interpreteren.
Omdat P 2 0 5 enK20 niet alleengewasgericht, maar ookbodemgericht wordentoegediend is
het niet goed mogelijk via kengetallen eenindruktekrijgen overde efficiency.
3.1.3. Bodemcomplex als 'blackbox'
Het gedrag vanmineralen indebodemkent inhogemateeenonvoorspelbaar gedrag.
Afhankelijk vanallerlei factoren kaner mineralisatie (hetvrijkomen vanmineralen uit organisch materiaal), denitrificatie (hetuitdebodemverdwijnen vanstikstof door omzettingen
vervluchtiging van stikstofgassen), inspoeling,uitspoeling endepositie (vanuitdelucht)
plaatsvinden (ziefiguur3). Metnamehetgedrag vanstikstof isonderhevig aaneencomplex vanfactoren. Indefiguurzijndebeïnvloedbare stromenmeteenononderbroken pijl
aangegeven, de niet of moeilijk beïnvloedbare stromenmeteenonderbroken pijl.
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Gewasgegevens

N-advies

]<• *l

Aanvoer
-organisch
- anorganisch
-pootgoed

Vervluchtiging
composthoop:

Bodemgegevens
- grondsoort
-N-mineraal
-Pw-getal
-K-getal
- organische stof %
-voorgaande teelt
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DenitriScatie
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- hoofdprodukt
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UitspoeBng
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Capillaire
opstijging

Uitspfteling

Figuur3: Hetcomplexvanfaktoren, datinvloedheeft opdemineralenhuishouding.
Het isvoor depraktiserende boer oftuinder nauwelijks mogelijk invloed opdezeprocessen
uitteoefenen; opzijnbestkanhij er inzekerematerekening meehoudeninzijn
bemestingsplannen. Vanwege dezeproblematiek iservoor gekozenomnaasteenaantal
'milieu-kengetallen', waarinzoweldebeïnvloedbare alsdeniet-beïnvloedbareaan-en afvoer posten zijn opgenomen, ookaandachttebesteden aan 'teelt-technische kengetallen',
waarin alleendedoor boer oftuinder beïnvloedbare factoren wordenmeegewogen. Indeze
teelt-technische benadering wordthetbodemcomplex alseenzgn. 'black box' beschouwd.
3.1.4. Aanvoer- en afvoerposten
Alsbeïnvloedbare aan-enafvoerposten vanmineralen wordenbeschouwd dieposten, die
fysiek tastbaar zijn endaadwerkelijk doorboer oftuinder vanennaareenperceel ('doorhet
hek') kunnen worden gebracht. PostenalsdepositieenN-bindingdoor vlinderbloemigen
worden welmeegenomen in 'milieu-kengetallen', maar worden indeoverige kengetallen
nietmeegenomen alsaanvoerposten. Afvoerposten dieniet 'door hethekgaan' enbovendienzeer moeilijk tekwantificeren zijn (denitrificatie, uitspoeling enfixatie) wordenniet
meegenomen inde afvoercijfers.
3.1.5. Bedrijfsvoorraad aanmineraleenorganische meststoffen
Aangezien hetperceel of teelt alssysteemgrens wordtbeschouwd, enniet hetbedrijf, ishet
niet nodig omdeophetbedrijf inopslag aanwezige voorraad aanminerale-enorganische
meststoffen meetenemen indeberekeningen. Ookeeneventuele voorraad vanmineralen in
Kengetallen Mineralenmanagement Akker-enTuinbouw
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decomposthoop wordt niet alszodanig indeberekeningen opgenomen. Decomposthoop
wordt beschouwd alseen lokatie met aanvoer vanNPK ingewasresten naar decomposthoopenafvoer vanNPKmetcompost naar eenperceel ofteelt.
3.1.6. Bouwplanbemesting
Bemesting vanfosfaat enkali vindtplaats opbasis vangrondonderzoek. Hierbij isvaakde
consequentie dat opbasis vangrondonderzoek extra bemesting gegevenmoet wordenomde
voedingstoestand vandegrond oppeil tebrengen. Maar ookkomthetvoordatdebemesting weggelaten kanworden omdatdevoedingstoestand hoog is. Indeakkerbouw vindt
vaakéénkeer perbouwplan-cyclus (meestal 4jaar) eengrondbemonstering plaats. Deop
basis vanditgrondonderzoek geadviseerde bemesting iseenadvies voor bijvoorbeeld 4
jaar. Vaak wordt indepraktijk bijvoorbeeld defosfaatbemesting, geldend voor degehele
bouwplancyclus, gegevenvoor hetgewas dathetmeestpositief reageert opdezeextra
fosfaatgift. DeevaluatievanP205-enK20-overschottenkandanookhetbestegebeurenop
grond vanmeerjarige cijfers. Hetverloop vandefosfaatcijfers, kali-cijfers enorganische
stof-gehalten kan inzicht geven indemate vanverrijking ofuitputting vandegrond. Eventuele overschotscijfers vanP205 enK20 kunnenhieraangerelateerd worden, waarmee zein
eenbreder perspectief komentestaan.
3-1,7, Meerdere teeltenperjaar ophetzelfde perceel
Bijmeerdere teeltenperjaar (zoalsbijvoorbeeld bij vollegrondsgroentegewassen) vindtde
bemesting met fosfaat enkali vaak indewinter plaats, niet specifiek voor éénteelt. Voor
stikstof moet voor deeersteteelthetgewenste niveau volledig aangebracht wordenmet
bemesting. Nadewinter isdestikstofvoorraad indegrondmeestal laag. Bijeentweede
teelt inhetbetreffende jaar ismeestal nogeenvoorraad stikstof aanwezig. Ookkomtnog
eenhoeveelheid stikstof beschikbaar door afbraak vangewasresten. Ditzorgtervoor dat
voor eentweede teelt inhetzelfdejaar vaakminder stikstof nodig is. Bijtoepassen van
groenbemesters isenigeervaring hoeveel stikstof vaneengeslaagde groenbemester in
mindering gebracht kanwordenopdetegevenstikstofbemesting voor de daaropvolgende
teelt. Deteelt vaneengroenbemester wordtoverigens beschouwd alseenaparte teeltmet
aan-en afvoerposten.
Bij meerdere teeltenperjaar kunnenperteeltdekengetallen wordenberekend. Zinvoller is
echter omhetmineralengebruik vandeverschillende teeltente sommerenperperceel. Bij
deevaluatie zoukunnenblijken datbepaaldeteeltcombinaties eenefficiënter ofminder
efficiënter mineralengebruik veroorzaken.
3.1.8. Meerjarige teelten
Bij meerjarige teeltenkunnen voor elkteeltseizoen demineralenkengetallen wordenuitgerekend, waarbij het overschot voor eendeeldoor degewasgroei isteverklaren. Ditmaakthet
berekenen vanoverschotten indeze situatie lastig enminder relevant. Bijmeerjarige teelten
kanbeter worden volstaanmet aanvoerkengetallen.
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3.1.9. Organische stof
Het iswenselijk inzichtte
hebbenindeorganische
— * - bodemanalyses o.s.-gehalte
•
stof-toestand vande percelen. Inhetverleden werd
org.stof
daarvoor inbeperktemate
kge.o.s./ton
een organische stof-balans
gebruikt. Alsaanvoer
gewasresten
Organischestof
aanvoer
wordt gerekend met de
kge.o.s./ton
management
^
aanvoer
aanvoer van effectieve
organische stof. Effectieve
groenbemester
kge.o.s./ha
organische stof is daarbij
gedefinieerd alsdeorganische stof dienaéénjaar
--*afbraak
kge.o.s./ha
nog inde grond overis.
o.s. =organischesto
Bijdebepaling van de
e.o.s.=effectieveo.s.
afvoer inde vormvanafbraak vanorganische stof
Figuur4: Organischestofmanagement.
werd meteengemiddelde
afbraak van2% vandeaanwezige organische stof gerekend. Volgensdehuidige inzichtenis
deze vuistregel niettehandhaven. Uiteenbetere bestudering vandeafbraaksnelheid van
organische stof blijkt datdeafbraaksnelheid niet inteschattenismeteengemiddeld
afbraakpercentage, maardatereenaanzienlijk grotere spreiding inafbraak isdanvroeger
werd verondersteld. Bijaanvoer vangrote hoeveelheden organische stof is het
afbraakpercentage aanzienlijk hoger danbij eengeringe aanvoer van organische stof.Er
vindt dus afbraak plaats, maardezeafbraak isniettevoorspellen. Het(vooraf) opstellen
vaneenorganische stof-balans isdan ooknietgoed mogelijk. Deberekening vankengetallenm.b.t. organische stof zijn alleenzinvol opperceels-ofbedrijfsniveau, echter nietop
teeltniveau (ziefiguur4).
Ookviagewasresten (wortelsenbovengrondse delen)wordtorganische stof aangevoerd.
Soms wordt eengroenbemester toegepast. Ditiseengewasdatspeciaal geteeld wordt om
organische stof aantevoeren. Somsechter ookomnutriënten dienaeenteelt indegrond
overzijn optevangen. Voor eenaantal groenbemestingsgewassen engewasresten zijn
tabellenbeschikbaar metdehoeveelheid effectieve organische stof dieviadeze gewassen
aangevoerd wordt (ziebijlage).

3.2.

Aanvoer vanmineralen

3.2.1. Aanvoerposten
Deaanvoer van mineralen op perceels-ofteeltniveau kanbestaanuitdevolgende
componenten (ziefiguur5):
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Beïnvloedbare aanvoerposten:
kunstmest

1.
2.
3.
4.

Kunstmeststoffen
Organische meststoffen
Poot-en/of plantgoed
Aanvulgronden (alleen indeboomkwekerij)

organische
mest
poot-of
plantgoed

Niet of nauwelijks beïnvloedbare aanvoerposten:
5.
6.
7.
8.

Aanvoer

-

^

Depositie vanN, P205 enK20
Mineralenaanvoer viaberegeningswater
N-binding door vlinderbloemigen
Mineralisatie

verrijkte
aanvulgrond

depositie

beregening

N-binding

ad5. Depositie
Depositie iseenaanvoerpost die nietistebeïnvloeden. Wel wordt dezepost geheel ofgedeeltelijk meegerekend indestikstofrichtlijnen; bij hetbepalen vandeoptimale
stikstofgift inonderzoek isrekening gehouden
metdedepositie.

—

mineralisatie
uitverseo.s.

Figuur5:
Deverschillende aanvoerposten.
Gestippeld:nietofnauwelijks tebeïnvloeden.

ad6. Mineralenaanvoer via beregeningswater.
Ingrond- of oppervlaktewater kunnen (lokaal verschillend) aanzienlijke hoeveelheden
mineralen voorkomen. Dehoogte vandeaanvoer viadezepost isover het algemeen
verwaarloosbaar klein. Inenkele gevallenechter kanviadezeposteenaanzienlijke hoeveelheid stikstof worden aangevoerd; indit geval ishetzinvol omdezepost meetenemen.
Kunstmeststoffen wordeninsommigesectorensteedsvaker viafertigatie toegediend. Deze
hoeveelheid moet natuurlijk wel alsaanvoerpost meegenomen worden.
ad7. N-binding door vlinderbloemigen
Debiologische stikstofbinding vindtvooral plaatsdoor vlinderbloemige gewassen, zoals
luzerne, rode klaver, erwtenenbonen. Naasteenbinding vanstikstof, zorgendezegewassenook voor nalevering vanstikstof vooreenvolggewas.
ad 8. Mineralisatie.
Dit istheoretisch geenaanvoerpost, maar stikstof, fosfaat ofkalidie ineenniet opneembare
vorm inde grond aanwezig is, endoor biologische afbraak, ofdoor verwering beschikbaar
komt. Destikstof dieuit organische stof mineraliseert, maar ook ingeringe matefosfaat, is
indejaren voorafgaand aanhetbetreffende jaar aangevoerd indevormvanorganische
meststoffen, of indevorm vanplantenresten diealsorganische stof ophetperceel isachter
gebleven. Ook deafbraak van veenenminerale bodembestanddelen (verwering vankleimineralen) kaneenbijdrage leverenaanhetbeschikbaar komenvanmineralen.
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Dehoogte vande mineralisatie isnietbeïnvloedbaar opkorte termijn. Echter alsbekend is,
ofgeschat kanworden hoeveel stikstof door mineralisatie beschikbaar komt, dankanbij de
bemesting metdeze aanvoer rekening gehouden worden.
Voor mineralisatie ishet nietzinvol omgemiddelde hoeveelheden vastte stellen, omdatde
spreiding rond ditgemiddelde zeer grootis.
3.2.2. Berekening vandeaanvoer
Bijdeberekening vandeaanvoer viadediverse postenkunnen wetemakenkrijgen metde
volgende situaties:
hetgehalte inhetprodukt isbekend (analyse resultaten beschikbaar)
alleen eennormgehalte inhetprodukt isbekend
er zijn geen gehaltenbekend
Wekunnenbij de registratie vandeaanvoer dusdevolgende getallen berekenen:
Werkelijke aanvoer.
Gewogen hoeveelheid aanvoer *gemetengehalte.
Berekende aanvoer.
Gewogen hoeveelheid aanvoer *normgehalte (uit: Kiezenuitgehalten).
Norm-aanvoer.
Eennormaanvoerdoor hetonderzoek
vastgesteld (bijvoorbeeld depositie).
Geenaanvoergegevens bekend
— • ! hoofdprodukt
(bijvoorbeeld mineralisatie).
i

3.3.

—^-;

bijprodukt

i—**

gewasresten

!

Afvoer vanmineralen

3.3.1. Afvoerposten
Deafvoer vanmineralen opperceels-ofteelt
niveau kanbestaanuit devolgende componenten (zie figuur 6):

•

:

Beïnvloedbare afvoerposten:
1.
2.
3.
4.

•

Hoofdprodukt
Bijprodukt
Gewasresten
Grondtarra

'

!

'•

i
—»*

denitrificatie

—»-

uitspoeling

—»-

fixatie

Figuur6:
Deverschillende afvoerposten.
gestippeld:nietofnauwelijks tebeïnvloeden.

Kengetallen Mineralenmanagement Akker-enTuinbouw

16

Niet of nauwelijks beïnvloedbare afvoerposten:
5.
6.
7.

Denitrificatie
Uitspoeling
Fixatie

ad5-7.
Deniet beïnvloedbare afvoerposten (denitrificatie, uitspoeling enfixatie) worden inde
kengetallen niet meegenomen.
3.3.2. Berekening vande afvoer
Bij deberekening vandeafvoer vanhethoofdprodukt, bijprodukt, gewasresten engrondtarra kunnen wetemakenkrijgen metdevolgendesituaties:
het gehalte inhetprodukt isbekend (analyse resultaten beschikbaar)
alleen eennormgehalte inhetprodukt isbekend
er zijn geengehaltenbekend
Wekunnenbij deregistratie vandeafvoer methetprodukt, bijprodukt, gewasrestenen
grondtarra dus devolgende getallenberekenen:
*
*
*

*

Werkelijke afvoer.
Gewogenhoeveelheid *gemetengehalte.
Berekende afvoer.
Gewogenhoeveelheid *normgehalte (uit: Kiezenuitgehalten).
Norm-afvoer.
Eennormafvoer door hetonderzoek vastgesteld viadebepaling vaneengemiddeldeproduktie voor eengewasvermenigvuldigd meteengemiddeld gehalte inhet
produkt. Ditgetal kangebruikt wordenbij teelten waarbij normaliter geen afleveringopbasis vangewichtplaatsvindt.
Geenafvoergegevensbekend.
Voor teelten waarbij geenafvoergegevens beschikbaar zijn, ofhetniet zinvolom
gemiddelde gehaltenvasttestellen, omdatdespreiding rondditgemiddelde zeer
grootis.

Deafvoerberekening vraagtoverhetalgemeeneenextra inspanning vanboer oftuinder. Bij
eengroot aantal teeltenzal eenschatting gemaaktmoeten wordenviaeen gewichtsbepaling
vaneenaantal oogstprodukten dieveelal instuks wordengeoogst. Hiervoor zijn geentabellenbeschikbaar. Daarnaast iseenschattingbenodigd vandegewasrestendie achterblijven
ophetperceel (bij bijvoorbeeld broccolikandit wel70 % bedragen).
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3.4.

Overschot vanmineralen

Het overschot vanmineralen ishet verschil tussende ineenbepaaldeperiode aangevoerde
mineralen opeenbepaald perceel of teelt minusdemetdeprodukten afgevoerde mineralen.
Het overschot kanberekend worden opperceels-enteeltniveau enkangesommeerd worden
voor het bedrijf.
3.4.1. Overschot opperceels-ofteeltniveau
* aanvoerposten:
- kunstmest
- organischemest
- organisch afval aangevoerd vananderepercelenencomposthoop
- zaai enpootgoed (incl. eigen plantmateriaal)
- depositie (alleen in 'milieukengetallen')
- N-binding door vlinderbloemigen (alleen in 'milieukengetallen')
* afvoerposten:
-hoofdprodukt (incl.plantmateriaal voor eigengebruik)
- bijprodukten
- afval naar anderperceel c.q. naar composthoop
- grondtarra
Hetoverschot vanmineralen datopdezemanierberekend wordtkanverklaard worden
door:
voorraad inhetperceel enbeschikbaar voor devolgende teelt (bodemvruchtbaarheid)
de voorraad inperceel vastgelegd ennietmeerbeschikbaar (fixatie)
toename vanbiomassa inhetgewasophetperceel
uitspoeling
vervluchtiging (denitrificatie)
Alleenvia grondonderzoek isvastte stellen inwelkematehetmineralenoverschot heeft
bijgedragen aandebodemvruchtbaarheid, enduswelkaandeel vandemineralennog
beschikbaar isvoor devolgendeteelten. Dit ismeestal nietuittedrukken of omterekenen
ineenvoorraadverandering inkilogrammenperhectare. Door indeloopvandetijd regelmatig grondonderzoek uit te voeren iswel inzicht tekrijgen indematewaarineenbepaald
mineralenoverschot bijdraagt aande bodemvruchtbaarheid.
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Deposten fixatie, denitrificatie (N)enuitspoeling zijn nietafzonderlijk zichtbaar temaken.
Alleenuit hetmineralenoverschotendebijdrage hiervanaandebodemvruchtbaarheid is
globaal afte leiden inwelke matedaadwerkelijke verliezen plaatsvinden.
3.4.2. Overschot op bedrijfsniveau
Ineerste instantie zullenkengetallen opteelt-ofperceelsniveau wordenberekend. Vanuit
het oogpunt vanMineralenmanagement (het opstellen, uitvoeren enevaluerenvan
bemestingsplannen) isdit hetmeest relevante beschouwingsgebied. Indiencijfers op
bedrijfsniveau gewenst zijn kunnendeteelt-ofperceelscijfers bij elkaar worden opgeteld.
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4. KENGETALLEN
4.1.

Stikstof

4.1.1.

Stikstofbemesting

Alsbasis voor eengoed mineralenmanagement wordt eencruciale rol toebedeeld aande
stikstofrichtlijnen diezijn opgesteld door deskundigen (onderzoek envoorlichting) bijde
actuele stand vanzaken, inzichtenenkennis. Goed mineralenmanagement houdtmetbetrekkingtot stikstof indatdeaanvoer vanwerkzame stikstof overeenkomt metde stikstofrichtlijnen. Uitgangspunt voor de stikstofrichtlijn iseeneconomisch optimale gift, diedoor
onderzoek is vastgesteld.
Degeldende stikstofrichtlijnen kunnenleidentoteenvastegift, eenN-mineraalbemesting
of een stikstofbijmestsysteem (NBS). De stikstofrichtlijn isgewasgericht engrondsoortgebonden. Dit laatstehoudt indatrekening isgehoudenmetbepaalde eigenschappen
vande grond zoalshet stikstofbindend enmineraliserend vermogen. Ook is inde richtlijn
denatuurlijke depositie ervan verwerkt. Inhetgeval vanN-mineraal bemestingsadvies en
hetNBSisbovendien rekening gehouden metdenogaanwezige, uit voorgaande teelten
afkomstige Nindebodem. DeN-richtlijn wordtperbedrijf bijgesteld aandehand vaneen
tal vanfactoren zoalsbijvoorbeeld rassenkeus, eigenervaringen endeinvloed vanhet voorgaande gewas (metnamevanbelang bij voorgaande groenbemesters en vlinderbloemigen).
Stikstof wordt gedurende hetteeltseizoen ookgebruikt omdeteelt 'bij te sturen' om
bijvoorbeeld tecompenseren voor stikstofuitspoeling door veel neerslag. Daarom iser
vooraf alleen ingrote lijnen vasttestellenwatdegeplandehoeveelheid stikstof is(stikstofrichtlijn). Vanuit deN-richtlijn vertrekkend maakt deondernemer zijn eigenplan, hetNplan. De invloed vaneengroenbemester opeenvolgende teelt wordt totuiting gebracht
door middel vaneencorrectiefactor opdeN-richtlijn vandievolgende teelt. Hiervoor zijn
normenbekend. Exceptionele, niet-standaard aanvoer (bijv. grote N-aanvoer methet
beregeningswater) kunneneveneenswordenverrekend middelseencorrectiefactor opdeNrichtlijn. Andere factoren, zoals bijvoorbeeld regionaleverschillen kunnen ooktotuiting
komen ineencorrectie opde N-richtlijn. Het geheelvancorrecties vande N-richtlijn wordt
N-plangenoemd; degeplande hoeveelheid stikstof. Bij evaluatie zalhij zijn gerealiseerde
gift kunnen relateren aanditN-plan.
Tijdens deteeltwordtaandezeplanninguitvoering gegeven. Opgrond van waarnemingen
(analyses, visuele waarnemingen, weersinvloeden) kanhetplanbijgesteld worden. Detotale
stikstofgift kannadeteelt gebruikt wordenterevaluatie.
Bij stikstof iser vrijwel altijd sprake vaneen-onontkoombaar- overschot; er wordtmeer
gegeven dandeplantkangebruiken. Erzijn verschillende overschotten die nadeteeltberekend kunnen worden: eenmilieukundig-, teelttechnisch-en/of bemestingsoverschot. Het
verschil tussen dezebegrippen zit inhetaldanniet toerekenen vanbepaalde posten
(beïnvloedbaar t.o.v. nietbeïnvloedbaar) ende berekeningswijze.
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4.1.2. Stikstof-overschotten
Hetmilieukundig-overschot zoals dit indit rapport isgedefinieerd komtovereenmethet
kengetal 'overschot' zoals datgehanteerd is inhet rapport 'Mineralenboekhouding Akkerbouw' vanIKC, DLVenCLM (1992). Voor hetmineralenmanagement vande individuele
boer of tuinder heeft ditmilieukundig overschot eenrelatief geringe waarde, omdat
aanvoerposten worden meegerekend, die niettebeinvloeden zijn door deondernemer. Wel
geeft dit kengetal een indicatie voor debelasting vanhetmilieu. Zokomtbijvoorbeeld in
ditkengetal degevolgen vandekeuzevoor organische meststoffen tenopzichtevan
kunstmeststoffen (meteengemiddeld hogere benuttingsgraad) totuiting.
Vangrotere waarde voor boer oftuinder zijn echter kengetallen waarinalleendebeïnvloedbare factoren zijn meegenomen, zoals teelttechnisch overschot enbemestingsoverschot.
Hetteelttechnisch overschot ishetverschiltussendeaangewende werkzame stikstof ende
(netto) afvoer. Indit overschot zijn alleen door boer of tuinder tebeïnvloeden factoren
meegenomen. Het geeft deboer oftuinder aanwat erteelttechnisch mogelijk is. Hetteelttechnisch overschot sluit aanbij het overschot-begrip zoalsdit in 'NOTMA' is gehanteerd.
Hetbemestingsoverschot ishetverschil tussendeaangewende werkzame stikstof ende
geplande stikstofbemesting (N-plan). Inprincipe zaldeboer oftuinder er naar strevendit
verschil zokleinmogelijk tehouden; het iseen indicatie voor dedaadwerkelijke realisatie
vanzijn plan.
4.1.3.

Stikstofbenuttingspercentages

Indebemestingsleer isbenutting gedefinieerd alshetgedeelte vandegegeven hoeveelheid
vaneennutriënt dat wordt opgenomendoor hetgewas (ookwel recovery genoemd). Hiertoezijn dus opname-cijfers nodig: opbrengst + gewasresten + wortelresten. Metname
deze laatste post isdoor deondernemer moeilijk inteschatten. Inhetkader vandit project
wordt derhalve, inovereenstemming methetrapport 'Mineralenboekhouding Akkerbouw'
vanIKC, DLV enCLM, onderbenutting verstaanhetgedeelte vandegegeven hoeveelheid
vaneennutriënt datvanhetperceel isafgevoerd (alshoofd- ofbijprodukt, of alsgewasresten).
Het N-benuttingspercentage kanover tweeverschillende overschotten berekend worden. Zo
iser eenmilieukundig- en/ofteelttechnisch N-benuttingspercentage. InhetNbenuttingspercentage wordendezelfde getallengehanteerd alsindeoverschotten, alleen
wordenzedanrelatief gemaakt inplaats vanabsoluut, hetgeenbij deinterpretatie vande
gegevens voordelen kanhebben.
4.1.4. Stikstof-kengetallen
Indezeparagraaf wordenper kengetal depostengenoemd meteeneventuele toelichting. De
formele definitie enrekenregels vandekengetallen zijn tevinden indebijlage.
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N-richtlijn
N-richtlijn volgens stikstofrichtlijnen (BAB)
Toelichting:

Ditkengetal isafkomstig uit debemestingsadviesbasis (BAB)enwordt
gebruikt om, nacorrectie vanperceelsspecifieke omstandigheden (Nplan)deuitgevoerde bemestingenaanterelateren.

N-plan
Correcties opN-richtlijn doormineralisatie groenbemesteren/ofgewasresten, bodemstructuur, N inberegeningswater, regio-verschillen, etc.
Toelichting:

OpdeN-richtlijn kandoor deteler eencorrectie worden toegepast voor
perceelsspecifieke omstandigheden alste verwachten mineralisatie
vanuit bv. groenbemesters en/of gewasresten.

Totale N-aanvoer
+ Organischemeststoffen
+ Anorganischemeststoffen
+ Plant-Ipootgoed
+ N-binding doorvlinderbloemigen
+Depositie
Toelichting:

Ditkengetal maaktdeeluit vanhetmilieukundig overschot.

Werkzame N-aanvoer
+ WerkzameN uitorganischemeststoffen
+ N uitanorganische meststoffen
Toelichting:

Dit kengetal maakt deeluit vanhetteelttechnisch overschot. Werkzame
stikstof isde stikstof dietengunstekomtvoordebetreffende teelt.

Totale N-afvoer
+ Hoofdprodukt
+Bijprodukt
+ Afgevoerdorganischafval
+Grondtarra
Toelichting:

Ditkengetal maakt deeluit vanhetmilieukundig overschot.

Netto N-afvoer
TotaleN-afvoer - aangevoerdeN inplant-Ipootgoed
Toelichting:

Inditkengetal wordteencorrectieuitgevoerd voor teelten, waarbij
grote hoeveelhedenuitgangsmateriaal worden verbruikt (aardappelen,
bloembollen).
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Milieukundig N-overschot
TotaleN-aanvoer - TotaleN-ajvoer
Toelichting:

Ditkengetal geeft een indruk vanhetoverschot met inbegrip vanniet
beïnvloedbare aanvoerposten, zoalsdepositie enN-binding.

Teelttechnisch N-overschot
WerkzameN-aanvoer - NettoN-afvoer
Toelichting:

Ditkengetal geeft eenindruk vanhetoverschot metde beïnvloedbare
aanvoerposten (werkzame Nuit organische meststoffen en Nuit
anorganische meststoffen).

Bemestings N-overschot
WerkzameN-aanvoer -N-plan
Toelichting:

Ditkengetal geeft eenindruk vandegerealiseerde werkzame aanvoer
gerelateerd aandegeplande aanvoer.

Milieukundig N-benuttingspercentage
TotaleN-ajvoerITotaleN-aanvoerx 100 %
Toelichting:

Ditkengetal geeft een indruk vandebenutting met inbegrip vanniet
beïnvloedbare aanvoerposten.

Teelttechnisch N-henuttingspercentage
NettoN-ajvoerI WerkzameN-aanvoerx 100 %
Toelichting:

4.2.

Ditkengetal geeft eenindruk vandebenutting zonder deniet
beïnvloedbare aanvoerposten.

Fosfaat

4.2.1. Fosfaatbemesting
Hetdoelvaneenfosfaatbemesting isomdebodemvruchtbaarheid zooptimaalmogelijk te
krijgen. Fosfaatbemesting isnauwelijks gewasgericht. Opbasis van grondbemonsteringen
wordener bemestingsadviezen gegeven. Onderdeel vandeze adviezen iseen 'reparatiebemesting' voorfosfaat. Indemeeste sectorenwordteens indevierjaar, afhankelijk van
debouwplancyclus, eengrondmonster genomen. Zowel indeakkerbouw, debloembollenteelt alsde vollegrondsgroenteteelt wordtdefosfaattoestand vandegrond gemetenmethet
Pw-getal. Aanvullend daaropwordt indevollegrondsgroente endefruitteelt ookhet P-Al
getal bepaald. Opbasis vanhetgevondenP-getal, degrondsoort enhetbouwplan wordteen
fosfaat-advies opgesteld. Hetkanvoorkomen datdefosfaatgift diegedurende debouwplancyclusgegevenmoet wordenvooreengrootdeel vóórdeteelt vanaardappelengegeven
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wordt, omdat dit gewas gunstig reageert opeenextra fosfaatgift.
Per sector zijn gedetailleerde schema's voor debemestingsadvisering ontwikkeld. De
bemestingsadviezen voor fosfaat zijn gericht ophetbehalen vaneeneconomisch optimale
gewasopbrengst en -kwaliteit. Dehoogtevandegeadviseerde fosfaatgift isafhankelijk van
defosfaattoestand vandegrond, grondsoort engewas.Hoehogerdefosfaattoestand hoe
lager deadviesgift. Ditprincipe vandefosfaatbemestingsadvisering zorgt ervoor datde
fosfaattoestand opstreefniveau blijft ofkomt. Indiendefosfaattoestand hoog is, danisde
fosfaatadviesgift 0kg fosfaat. Defosfaattoestand zaldangaandalendoor afvoer methet
gewasendoor landbouwkundig onvermijdbare verliezen (uitspoeling, fixatie). Naverloop
vantijd zaldefosfaattoestand zodanig zijn gedaald dater weer eenkleine fosfaatbemesting
nodig is. Indeakkerbouw endebloembollensector wordt opdezemanier zowelgrond-als
gewasgericht geadviseerd. Indevollegrondsgroente gebeurt dit ook; alleen liggenhierde
bemestingsniveaus hoger enwordt hetgewasgerichte advies gebaseerd opdeanalyse vanPAlenPw.

4.2.2. Fosfaat-kengetallen
Indezeparagraaf wordenper kengetal deposten genoemd meteeneventuele toelichting. De
formele definitie enrekenregels vandekengetallen zijn tevinden indebijlage.
TotaleP,Q5-aanvoer
+ Organische meststoffen
+ Anorganischemeststoffen
+ Plant-/pootgoed
+Depositie
Toelichting:

Ditkengetalmaaktdeeluit vanhetmilieukundig overschot.

WerkzameP;05-aanvoer
-I- Werkzame P205 uitorganische meststoffen
+ P205 uitanorganischemeststoffen
Toelichting:

Ditkengetal maakt deeluit vanhetteelttechnisch overschot.

TotaleP2Q5-afvoer
+ Hoofdprodukt
+Bijprodukt
+ Afgevoerdorganisch afval
+ Grondtarra
Toelichting:

Ditkengetal maaktdeeluitvanhetmilieukundig overschot.
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NettoP2Q5-afvoer
Totale P2Os-afvoer - aangevoerde P205 inplant-Ipootgoed
Toelichting:

Inditkengetalwordteencorrectieuitgevoerd voorteelten, waarbij
grote hoeveelhedenuitgangsmateriaal worden verbruikt.

MilieukundigP2Q5-overschot
Totale P205-aanvoer - Totale P205-afvoer
Toelichting:

Ditkengetal geeft een indruk vanhetoverschot met inbegrip vanniet
beïnvloedbare aanvoerposten.

Teelttechnisch P2Q5-overschot
Werkzame P205-aanvoer - Netto P205-ajvoer
Toelichting:

Ditkengetal geeft een indruk vanhetoverschot zonder deniet
beïnvloedbare aanvoerposten.

APw-getal of AP-Al
Toelichting:

DeP205-kengetallenkunnenper perceel wordengerelateerd aande
adviezen ofbemestingsplannen over eenperiode van 1-4jaar. Het
voorstel isomperperceeldevolgende registratie uittevoeren:
grondbemonstering tijdstip 1
grondbemonstering tijdstip 2
APw-getal
overschot vaststellen.

Voorbeeld:
perceel

Pwoud
t=l
(1991)

Pw
nieuw
t=2
(1995)

'grond meteengewenste Pw'

45

48

270

3

'grond meteenlagePw'

15

25

1000

10

'grond meteenhogePw'

80

70

-240

-10

overschot in
kgP205tussent = l en
t=2

APw-getal
tussen t = l
ent=2

Deze systematiek isgoedbruikbaar indeakkerbouw, debloembollenteelt ende
vollegrondsgroenteteelt. Derelatietussen APw(of AP-Al)eneenfosfaat-overschot is
onvoldoende duidelijk omhier algemeengeldende gevolgtrekkingen aante verbinden. Toch
kandezerelatie een indruk gevenvanhetfosfaatleverend vermogen vandegrond. Omeen
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verband te kunnen leggen tussen eenP205-overschoten APwmoetaandevolgende voorwaarden worden voldaan:
hettijdstraject dient over eenlangere periode tezijn, minimaal over éénbouwplancyclus
dePw-bepalingdient nahetzelfde gewasenophetzelfde perceel te zijn uitgevoerd
Bij de interpretatie vanhet verband tussen hetP205-overschoten APwzal er rekening mee
gehouden moeten wordendatdeanalyseresultaten eenzekere foutenmarge bezittenals
gevolg vandebemonsteringmethode (hetaantal endeplaats vandemonstersteken) ende
analysemethode.
4.3.

Kalium

4.3.1. Kaliumbemesting
Evenals bij fosfaat wordt ineengrondbemonstering dehoeveelheid kalium bepaald. Hieraan
wordt vervolgens eenkalium-advies gekoppeld. Degewenste trajecten voor hetK-getal zijn
weergegeven voor verschillende sectorenenvoor verschillende grondsoorten inde
bemestingsadviesbasis. Voor kalium geldtdusookeenstreeftraject, hiernaast zijn bij een
bepaald kali-getal gewasgerichte kaliumbemestingsadviezen vantoepassing.
Door aan-enafvoer vankaliumperperceel teregistreren enhetverloop vanhetK-getal
hieraan te koppelen, iseenbeeld teverkrijgen vandehoeveelheid kaliumdie verloren gaat
dooruitspoeling. Dit geeft meer informatie waardoor er wellicht meer gericht bemestkan
gaanworden. Dehiertoe benodigde gegevens wordennureeds vastgelegd of kunnentamelijk eenvoudig worden vastgelegd.

4.3.2. Kalium-kengetallen
Indezeparagraaf wordtper kengetaldepostengenoemd meteeneventueletoelichting. De
formele definitie enrekenregels vandekengetallenzijn tevinden inde bijlage.
TotaleK20-aanvoer
+ Organischemeststoffen
+ Anorganische meststoffen
+ Plant-Zpootgoed
+Depositie
Toelichting:

Ditkengetal maakt deeluit vanhetmilieukundig overschot.
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WerkzameK,Q-aanvoer
4- Werkzame K20 uitorganischemeststoffen
+ K20 uitanorganischemeststoffen
Toelichting:

Ditkengetal maaktdeeluitvanhetteelttechnisch overschot.

TotaleK2Q-afvoer
+ Hoofdprodukt
+Bijprodukt
+ Afgevoerdorganisch afval
+ Grondtarra
Toelichting:

Ditkengetal maaktdeeluit vanhet milieukundig overschot.

Netto K,0-afvoer
Totale K20-ajvoer- aangevoerdK20 inplant-/pootgoed
Toelichting:

Indit kengetal wordt eencorrectie uitgevoerd voor teelten, waarbij
grotehoeveelhedenuitgangsmateriaal worden verbruikt.

MilieukundigK2Q-overschot
TotaleK20-aanvoer- TotaleK20-afvoer
Toelichting:

Ditkengetal geeft eenindruk vanhetoverschot met inbegrip vanniet
beïnvloedbare aanvoerposten.

TeelttechnischK2Q-overschot
Werkzame K20-aanvoer- NettoK20-afvoer
Toelichting:

Ditkengetal geeft eenindruk vanhetoverschot zonder niet beïnvloedbare aanvoerposten.

AK-getal
Toelichting:

DeK20-kengetallenkunnenperperceelworden gerelateerd aande
adviezen ofbemestingsplannen over eenperiode van 1-4jaar. Het
voorstel isomperperceeldevolgenderegistratieuit tevoeren:
grondbemonstering tijdstip 1
grondbemonstering tijdstip 2
AK-getal
overschot vaststellen.
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