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Samenvatting
Hetdoelvan het onderzoek waseen modelmatige analysevan de mogelijkheden voor ruwvoerproduktie (met name gras,maïsenvoederbieten) en aanwending van dierlijke mest in de
melkveehouderij binnen landbouwkundig, milieutechnisch eneconomisch gedefinieerde
randvoorwaarden. Demogelijkheden en beperkingen van het mestgebruik zijn geanalyseerd
door kwantificering van de nutriëntenhuishouding, met name stikstof (N).
Met het model GRASMODzijn kengetallen betreffende gewasproduktie, veebezetting en
stikstofstromenvooreen breed scalavan graslandmanagementsystemen gekwantificeerd.
Demanagementvarianten hebben betrekking op graslandgebruikswijze, melkproduktieniveau
per koe enstikstofbemesting.Hetzelfde ismet gelijksoortige modellen gedaanvoor maïs in
continuteelt en in rotatie met voederbieten. Demanagementvarianten van deze systemen
hebben betrekking op stikstofbemesting, aanwendingsmethode van drijfmest,telen van een
wintergewas, geoogste produkt en bij voederbieten het oogsten van het blad. Naast deze kengetallen zijn gegevens verzameld over de voedervoorziening van hetvee en iseeneconomische component gedefinieerd, beiden gebaseerd op de gangbare normen.Al deze delen
tesamen vormen het melkveehouderijsysteem.
Met behulp van optimaliseringstechnieken zijnverschillende doelstellingen geoptimaliseerd
onder een setvan randvoorwaarden. Daarbij worden ruwvoederproduktietechnieken geselecteerd, diezo goed mogelijk voldoen aande geformuleerde eisen.Optimaliseringen zijn uitgevoerd voor melkveehouderij op zandgrond op regionaal niveau.
De resultaten laten zien dat bij maximalisering van het inkomen zonder beperkingen op
stikstofemissies een melkproduktievan ruim 261per ha bereikt kanworden.Daar hoort
zomerstalvoedering bij met krachtvoeraankopen van ruim 131per ha en een inkomen van
fI5250 per ha. Maïsenvoederbieten worden niet geteeld. Deveebezetting is3,3 melkkoeien
per ha.Dit ishet meest intensieve systeem dat onder de gegeven setvan produktiesystemen
en randoorwaarden mogelijk is.
Bij aanscherping van de eisenvoor nitraatuitspoeling tot 34envoor ammoniakvervluchtiging
tot 30kg Nha'1jr"\ volgens de normen voor hetjaar 2000,daalt de melkproduktie tot 16,41
per ha,wordt beperkt geweid enwordt maïs in continuteelt verbouwd. De krachtvoeraankopen dalen tot 5,51per ha en het inkomen daalt tot fl 3810per ha.Deveebezetting is
2,1 melkkoei per ha.
Als laatste zijn voor geïntegreerde melkveehouderij een setvan doelstellingen gedefinieerd en
geoptimaliseerd. Dit zijn nitraatuitspoeling, ammoniakvervluchtiging, het stikstofoverschot,
het fosforoverschot, de melkproduktie, het inkomen,de reservering van eendeelvan het
areaalvoor houtwallen en het aantal koeien in een beweidingssysteem in de zomer. Aan deze
doelstellingen zijntevens grenswaarden opgelegd.De uitkomsten laten zien dat aan alle doelstellingen in redelijke mate kanworden voldaan.Decomponenten waaruit het melkveehouderijsysteem isopgebouwd verschillenweinig bij optimalisering van deverschillende doelstellingen, maar deverhouding waarin zegeselecteerd worden verschilt aanzienlijk.
Deanalyse zoals in dezestudie weergegeven laat zien dat de Nederlandse melkveehouderij op
zandgrond aanzowel economische en milieudoelen tegemoet kan komen.Om aan beide
tegelijkertijd in redelijke mate te voldoen moet echter zowel inkomen worden opgeofferd als
eenzekere stikstofemissieworden geaccepteerd.
Desetvanmodellen die indezestudie isontwikkeld biedt goede mogelijkheden om beleidsondersteunende analyses uit te voeren.

1.

Inleiding

Degangbare produktiesystemen in deNederlandse landbouw worden gekenmerkt door een
hoge graadvan intensivering, een ruime inzet van produktiemiddelen, zoals kunstmest, en
eeneenzijdig accent op economische doelstellingen. Dit heeft enerzijds geleid tot overp r o d u c e en anderzijds tot een aanzienlijke belasting van bodem,water en lucht met ongewenste stoffen enverarming vanflora enfauna envan het landschap.
Inde zandgebieden overschrijdt de nitraatconcentratie in het grondwater op steeds grotere
schaal de d r i n k w a t e r n o r m van 50 m g I"1(De W i t & Bleuten, 1987;V a n Duijvenbooden, 1989).

Nitraatuitspoeling treedt vooral op in periodes met een neerslagoverschot (winterperiode),
hoewel er aanwijzingen zijn dat ook in natte periodes gedurende het groeiseizoen aanzienlijke verliezen op kunnen treden, bijvoorbeeld na aanwending van grote hoeveelheden mest,
zoalsop maïsland gebruikelijk was,en uit beweid grasland bij hoge stikstofgiften. Inde
bodem kan onder bepaalde omstandigheden denitrificatie plaatsvinden,waarbij nitraat
wordt omgezet instikstofgas en lachgas.Het eerste isonschadelijk, maar hettweede draagt
bij aan het broeikaseffect. Stikstof kan in de bodem geïmmobiliseerdworden in organische
vorm en isin dievorm niet schadelijk voor het milieu.Destikstof die vrijkomt bij de afbraak
vanorganische stof kan door het gewasworden opgenomen,alsnog uitspoelen of denitrificeren.
Vervluchtiging van ammoniak draagt sterk bij aan atmosferische depositie vanstikstof en derhalve aan eutrofiëring vanterrestrische ecosystemen enverzuring van de bodem.Van detotale
ammoniakvervluchtiging in Nederland komt ca.50 % uit de rundveehouderij (Schneider &
Bresser, 1988).Naar schatting was in 1980devervluchtiging gemiddeld ca.100kg ha"1jr'\
Steedsmeer zandgronden raken verzadigd met fosfor, met alsgevolg uitspoeling en afspoeling
(Breeuwsmaet al., 1991).Dit leidtt o t eutrofiëringvan oppervlaktewater.
Inde afgelopenjaren heeft het beleid zich intensief met deze problematiek beziggehouden.
Nationaal heeft dat geleid tot het uitbrengen van een groot aantal beleidsdocumenten, zoals
het Nationaal Milieubeleidsplan, de Structuurnota Landbouw en het Natuurbeleidsplan.
Oplossingsrichtingen zijn o o k aangedragen, zoals in het Advies van de Commissie Stikstof

(Goossensen & Meeuwissen, 1990)en het PlanvanAanpak Beperking Ammoniak-emissievan
de Landbouw (Ministerie VROM, 1989). Indeze documenten wordt beargumenteerd dat voor
eenduurzame landbouw de inzet van externe produktiemiddelen drastisch moet worden
beperkt en dat produktiesystemen moeten worden ontwikkeld die economische, milieukundige,ecologische en landschappelijke doelen op een evenwichtige manier nastreven,
daarbij gebruik makend van de meest geschiktetechnieken. Dezesystemen worden geïntegreerde produktiesystemen genoemd.Geïntegreerde landbouw iseen dynamisch geheel.
Naarmate het relatieve belangvan de doelstellingen anders ligt bijvoorbeeld door regionale
verschillen of verschuivingen in detijd door aanscherping van milieu-eisen,zijn verschillende
produktiesystemen gewenst.
Hetdoel van het onderzoek was mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor de melkveehouderij
op zandgrond te indentificeren, die aan al deze doelstellingen tegemoet komen.Hiertoe is
een modelmatige analyse uitgevoerdvande mogelijkheden voor ruwvoerproduktie (met
name gras,maïsenvoederbieten) enaanwending vandierlijke mest in de melkveehouderij
binnen l a n d b o u w k u n d i g , milieutechnisch en economisch gedefinieerde randvoorwaarden. De

mogelijkheden enbeperkingenvanmestgebruik zijngeanalyseerddoor kwantificeringvande
nutriëntenhuishouding. De economische evaluatie is gebaseerd o p de opbrengst en kwaliteit

van het geproduceerde ruwvoer en op normatieve economische gegevens. Indezesysteem-

analytischebenaderingwordenkenniseninzichtop bodemkundig,veevoedkundig,waterhuishoudkundig,teelttechnischeneconomischgebiedgeïntegreerd.Met behulpvan
optimaliseringstechnieken zijn ruwvoederproduktiesystemen geselecteerd,diezogoed
mogelijkvoldoenaandegeformuleerde randvoorwaarden en eisen.
Dezestudieisgerichtopgoedontwaterde zandgronden inNederland,omdatdaardemilieuproblemen hetgrootst zijn.Metenigeaanvullende informatie zijndeuitkomstenvrijgemakkelijk uittebreidennaarallezandgronden.Vooruitbreiding naaranderegrondsoorten moet
meerbasisinformatieverzameldworden.

2.

Methode

Demogelijkheden voor de melkveehouderij zijn verkend door middel van optimalisering,
waarbij melkproduktiesystemen moeten voldoen aan meerdere, deels conflicterende, doelstellingen tegelijk, onder een aantal gespecificeerde randvoorwaarden. De melkproduktiesystemen zijn geformuleerd door interacties tussen bodem,gewassen en dieren te kwantificerenvoor een groot aantal uiteenlopende produktiesystemenvoor voedergewassen en drie
typen dieren. Dedoelstellingen hebben zowel betrekking op het arbeidsinkomen alsop het
milieu.
Debelangrijkste elementen van deze methode zijn technische coëfficiëntengeneratoren (TCG)
en een model voor interactieve meervoudige doelprogrammering (IMDP). DeTCG iseen model
om voor eenuiteenlopende setvan produktietechnieken opconsistentewijze gewasopbrengst,
produktkwaliteit, stikstofbalans,stikstofverliezen enfosforoverschot te kwantificeren. De
produktietechnieken variëren in de benodigde inzet van produktiemiddelen en in output,
zowel gewenste alsongewenste.Zedragen daardoor op uiteenlopende wijze bij aan de
realisatiemogelijkheden van de doelstellingen. Het resultaat van deTCGiseentabel met
technische coëfficiënten per gewas.
IMDPcombineert eenmulti-criteria-optimaliseringstechniek met lineaire programmering.
De input/output-tabellen uit deTCGworden samen met economische gegevens via een
subroutine ingelezen in het IMDP-model. Indat model zijn alle doelstellingen en randvoorwaarden expliciet geformuleerd. HetTCG-en IMDP-model samenvormen het Melkveehouderijmodel.
Het optimaliseringsproces bestaat uit verschillende iteraties.Per iteratie wordt één doelvariabele geoptimaliseerd,terwijl op de andere doelvariabelen restrictiesworden gezet.
De matewaarin een doel gerealiseerd wordt, wordt uitgedrukt door de waarde vande betreffende doelvariabele. Inde eerste ronde zijn de restricties op de doelvariabelen zo ruim
mogelijk, zodat het absolute minimum of maximum van elke doelstelling onder de gegeven
setvan randvoorwaarden en produktietechnieken wordt verkregen. Involgende ronden
wordt iedere doelstellingen steeds opnieuw geoptimaliseerd,terwijl de doelrestricties op de
verschillende doelstellingen stapsgewijs worden aangetrokken.Op deze manier worden economische en milieu-doelen stapsgewijs geïntegreerd,totdat het meest acceptabele compromis
isbereikt. Gedurende het optimaliseringsproces moet de gebruiker van het model zijn voorkeuren voor dedoelstellingen uitspreken.Daardoor krijgt hij een beeld vande onderlinge
uitruilwaarden vandeverschillende doelen,datwil zeggen wat het toegeven op de ene
doelstelling oplevert intermen van de andere doelstellingen. Door tijdens de optimaliseringsprocedure de nadruk op bijvoorbeeld milieudoelen te leggen,zullen andere produktiesystemenworden geselecteerd,dan wanneer de nadruk op economische doelen ligt. De
uitkomsten van het model geven het meest optimale melkveehouderijsysteem weer bij de
gekozenwaarden van dedoelstellingen onder de gegeven omstandigheden. Dat melkveehouderijsysteem wordt beschouwd alshet eindvaneenontwikkelingspad. Hoede ontwikkeling
van het huidige naar het meest optimale systeem zou moeten verlopen,wordt in deze studie
niet bekeken.
Deoptimaliseringen zijn uitgevoerd op regionaal niveau.Dit heeft alsvoordeel dat het aantal
produktietechnieken dat geselecteerd kanworden uit degeformuleerde set onbeperkt is.De
keuzetussen eencombinatie van intensieve en extensieve technieken enerzijds en alleen gematigd intensieve technieken anderzijds,wordt zodoende niet vante voren ingebouwd, maar
iseen uitkomst van de optimalisering.

Deuitkomstenvandezestudie kunnennietzondermeernaarbedrijfsniveauvertaaldworden.
Hetispraktischgesprokenonmogelijk omallegekozenproduktietechnieken opéénbedrijf
toete passenenalle bedrijven ineenregioidentiektemaken.Bovendienhebbenboerenzo
huneigenvoorkeurenwat betreft produktietechnieken endoelstellingen (VanderPloeget
al., 1993).Hetmodel isvrijeenvoudig zóaante passen,dat hetwèlgeschiktisvooroptimaliseringenop bedrijfsniveau.Daarvoordienenextrabeperkingenopgenomenteworden,dieeen
produktietechniek aaneenminimumoppervlaktebinden.Hetaantalproduktietechnieken dat
geselecteerdkanworden,wordtzodoendebeperkt.Tevensdientdeeconomischecomponent
inhetmodeluitgebreidtewordenmet bedrijfsspecifieke kengetallen.Bedrijfskenmerken,
zoalsbedrijfsgrootte enverkavelingzijnnietindeanalysemeegenomen.

3.

GRASMOD, de technische coëfficiëntengenerator voor grasland

Debeschikbaregrondkanwordengebruiktalsgraslandenvoordeteeltvanmaïsenvoederbieten.VoorelkvandezegewasseniseenTCG gemaakt.DeopzetvanelkeTCGisafhankelijk
vandemeestbepalendeteeltkenmerkendievanbelangzijnvoorderealisatievandedoelstellingen.DeTCG voorgraslandverschilt nogalsterkvandievoor maïsenvoederbieten.
Degrasproduktie indezomer bepaaltdeveebezetting,inafhankelijkheidvandediercategorieenhetmelkproduktieniveauvandemelkkoeien.IndeTCGvoor graslandgaathet
dusniet puuromgrasproduktie,maarookomhetaantaldierendatgehouden kanworden.
Maïsenvoederbietenzijnalleentoeleverendaanhetvee.

3.1.

Kenmerkenvanproduktietechniekenen
stikstofstromeningrasland

Detechniekenvoorgrasproduktie en-gebruikwordengekenmerkt door
hetstikstofbemestingsniveau:8niveaus,variërendvan100to450kgha"1jr"1;
dediercategorie:melkkoe,kalf enpink;
degraslandgebruikswijze:zomerstalvoederingmetbijvoederingvan4,5kgsnijmaïsper
dag,zomerstalvoedering zonder bijvoederingvansnijmaïs,onbeperktweidenzonder bijvoederingvansnijmaïs,beperktweidenmetbijvoederingvan4,5kgsnijmaïs,maaien
voorconservering metalsprodukt hooi,kuilgrasgemaaidbij41dsha',kuilgrasgemaaid
bij31dsha''of kunstmatig gedroogd grasgemaaidbij31dsha';
hetniveauvanruwvoerverstrekking:80,90en100%vandemaximaleruwvoeropname;
hetmelkproduktieniveauvandekoeien:5000,6500en8000kgmelkperdier perjaar.
Elkerealistischecombinatievandezekenmerkenvormteenuniekeproduktietechniek. Dit
leidttot 320verschillende produktietechnieken.DeTCG voorgrasiseenonderdeelvanhet
graslandgebruiksmodelGRASMOD.Metdit modelwordenstikstofstromen,fosforstromen,
gewasopbrengst en-kwaliteit veebezetting,etc.voor elketechniekvoorgrasproduktieen
-gebruikvoor dezomerperiode berekend.Defosforstromen zijnslechtsglobaal uitgewerkt.
Zewordenvoornamelijk berekendvolgensdegeldende normen.Figuur 1 geeft eenschematischoverzichtvandestikstofstromen inGRASMOD.
Derelatietussenstikstofopname engrasproduktie bijverschillende oogstfrequenties isafgeleiduit deresultatenvanPAW970.Ditwaseen10-jarigeveldproef op'normaal'vochthoudendezandgrondgelegenopdrielokaties(VanSteenbergen,1977;VandeVen,1992).
Derelatietussenstikstofbemesting enstikstofopname isgebaseerdopdrieandere proevenop
zandgrond (Snijdersetal., 1987).Destikstofleveringdoordebodemendepositie isgesteldop
150kgha'1jr"1(VanderMeer,1987).Hetgraswordt opgenomendoor hetvee,waarbijeen
deel,afhankelijkvandegraslandgebruikswijze,verlorengaatalsbeweidings-of oogstverlies.

VERVLUCHTIGING

MELK/VLEES

BALANSVERUES

DRIJFMEST

URINE

FAEŒS

MELKVEE

SNUMAIS
KRACHTVOER

OOGSTVERUES

GRAS

O

ANORGANISCH
BODEMN

UITSPOEUNG
DENITRIFICATIE

ORGANISCH
BODEMN

A

KUNSTMEST

Figuur1

DEPOSITIE

Overzichtvandestikstofstromen opgraslandin melkveehouderijsystemen

Deveebezetting wordt berekend door de netto-energieproduktie van het grasen de energiebehoefte vande dieren op elkaar af te stemmen.Ineerste instantie wordt uitgegaan van
zoveel mogelijk ruwvoer. Het ruwvoedervoorzieningsniveau wordt dan op 100 % gesteld.
Krachtvoer wordt alleenverstrekt indien noodzakelijk om de melkproduktie te realiseren.
Bij een ruwvoedervoorziening van 80 en 90 % wordt 20,respectievelijk 10% van het ruwvoer
vervangen door krachtvoer. In melk envleeswordt een deelvan de door het vee opgenomen
stikstof vastgelegd. De restwordt uitgescheiden in urine enfaeces.Bij alle graslandgebruikswijzen komt een deel van de mesttijdens het melken in de stalterecht. Aangenomen is dat
melken 4 uur per etmaal duurt en dat demestproduktie evenredig over het etmaal verdeeld is.
Stikstof die op graslandterecht k o m t maar niet wordt opgenomen, kanvervluchtigen als
ammoniak, uitspoelen alsnitraat of denitrificeren. InGRASMOD isde relatie tussen stikstofbemesting en nitraatverlies voor diep ontwaterd grasland op zandgrond, zoals beschreven
door Van der Meer en Meeuwissen (1989),aangehouden.Aangenomen isdat 10 % van het
nitraatverlies denitrificeert en de rest uitspoelt. Ammoniakvervluchtiging vindt plaats uit mest,
rine en rottend gras. Uit de beweidings- en oogstverliezen die op het land achterblijven vervluchtigt 3 %van de aanwezige stikstof (Vertregt en Rutgers, 1988).Voor urineplekken isde
relatie tussenstikstofbemesting en ammoniakvervluchtiging afgeleid uit verschillende experimenten (Jarvis, 1987;Vertregt en Rutgers, 1988;Bussink, 1994).Voor mestflatten isaan
enomen dat 13 %van de aanwezige stikstof vervluchtigt (Vertregt en Rutgers, 1988).Dit leidt
tot een plaatselijk hoge stikstofbelasting en ook hoge gewasproduktie. In mestflatten isde
meeste stikstof organisch gebonden.Aangenomen isdat de extra produktie aande rand van
mestflatten (Middelkoop, 1989)juist de gederfde produktie in de flat compenseert.Van de
stikstof uitgescheiden in urine komt ca.60 % beschikbaar voor het gewas (Vertregt en Rutgers,
1988).Uitgaande van detotale stikstofbelasting in een urineplek kan uit de uitspoelingscurve
voor maaien,de uitspoeling berekend worden (Vander Meer &Meeuwissen, 1989). Er wordt
onderscheid gemaakt in velddelen die niet,éénmaal,tweemaal of vaker met urine worden
bedekt. Voor elk van deze delen worden stikstofopname, drogestofopbrengst en stikstof-

verliezenvolgensdezelfde procedure,maarmetoplopendestikstofbelastingberekend.
Vervolgenswordenderesultatenperhagraslandberekendalshetgewogengemiddelde.
Aangenomen isdatdehoeveelheidstikstof diejaarlijkseinniet-oogstbare delenvanhet
gewaswordtvastgelegd,gelijkisaandehoeveelheiddieerdoor afstervingeruit vrijkomt.
Gebaseerdopdehiervoor genoemdeaannamentenaanzienvanstikstofstromenwordteen
stikstofbalansberekend.Alsgeenandereprocessenoptredenwaarbijstikstof verlorengaat
dandevermelde,isineenevenwichtssituatie hetberekendeoverschotgelijk aandelevering
doordebodem.Indienhetoverschotgroter is,vindt accumulatie plaats.Indienhetkleineris,
vindt uitputting vanbodemstikstof plaats.Hetstikstofoverschot isdusnietgebaseerdopgemetenwaarden,maarberekendalssluitpostvandestikstofbalans.Onnauwkeurigheden in
schattingvandegroottevananderestikstofstromen,komenhierdusinterug.
Bijdeberekeningen inGRASMODwordt degeproduceerdedrijfmest nietaangewend.Dit
gebeurt later inhetIMDP-model.Voormeerinformatie overdeberekeningswijze wordt
verwezennaarhetverslagoverGRASMOD(VandeVen,1992)endeuitbreidingvoorjongvee
daarvan(Boons&VandeVen,1993).
DeTCG selecteertuitderesultatenvanGRASMODeenaantalinputsenoutputsdienodigzijn
voordeoptimalisering.Deinputsbetreffenveebezetting,stikstofbemesting,stikstofdepositie,
ensnijmaïs-enkrachtvoerbehoefte.Deoutputsbetreffen hoeveelheidstikstof enfosfor in
drijfmest,nitraatverliezen uitdewortelzone (nitraatuitspoeling +denitrificatie) enammoniakvervluchtiging.Verderworden hetaantalsnedendat perjaargeoogstkanworden,defosforbalansendeorganische-stikstofbalans geselecteerd.Indienhetgrasgemaaidwordtvoorconserveringwordentevensdedrogestofopbrengst endevoederwaarde,uitgedrukt inenergieinhoud,DVE- enOEB-waarde,berekend.Eenaantalandereinputsenoutputs,zoalsarbeidsbehoefte,melkproduktieper haeninkomenwordenompraktischeredeneninhetIMDPmodelberekendof komenuiteenaparte 'datafile'.

3.2.

Resultatenvan GRASMOD

MetGRASMODisdeinvloedvanstikstofbemesting engraslandgebruikswijze opgewas-en
melkproduktie enverliezen berekend(Fig. 2).Deresultatenhebbenbetrekking op1 hagraslandindezomerperiode,bijeenruwvoedervoorziening van100%enmelkkoeiendie6500
kgperjaar produceren.Deoppervlakte nodigommaïstetelenendewinningvanwintervoer
zijnbuiten beschouwinggelaten.
Debruto-grasopbrengstwordtvoornamelijk bepaalddoordeoogstfrequentie. Koeienworden
ingeschaard bij 1700kgds,terwijl bijzomerstalvoederingwordt gemaaidbij2300kgds.Bij
begrazingishetaantalhergroeiperiodes,waarineenvertraagdegroeioptreedt,groterendus
deopbrengst lager(Fig.2a).Hetkleineverschiltussenonbeperkt enbeperkt omweidenwordt
veroorzaakt doorstikstof uit urine(Tabel 1).Bijonbeperktweiden isdehoeveelheidurinestikstof dieophetlandkomt groterendedrogestofopbrengst dushoger.Hetverschilinhoeveelheiduitgescheiden urinestikstof perkoetussenbeidesystemenvertaaltzichnietevenredigdoor naarstikstofbelasting perha,omdatbijbeperktweidendeveebezetting hogeris.
Denetto-drogestofopbrengst bijonbeperktweiden islagerdanbij beperktweiden(Fig. 2b),
omdatdebeweidingsverliezen groter zijn, nl.20%versus14%.Bijzomerstalvoedering zijnde
oogstverliezen7%(Asijee,1994).
Demelkproduktie per haishethoogstbijzomerstalvoedering met bijvoederingvansnijmaïs
(Fig.2c).Omdat4,5kgmaiswordt bijgevoerd,kunnenerperhagraslandmeerkoeiengehoudenworden.Bijbeperktweidenmetsnijmaïsbijvoederingisdemelkproduktie perha
hogerdanbijzomerstalvoedering zondersnijmaïs.
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Figuur 2

Het effect van stikstofbemesting op (a) bruto-drogestofopbrengst, (b) netto-drogestofopbrengst, (c) melkproduktie, (d) nitraatuitspoeling; de horizontale lijn geeft deEUdrinkwaternorm aan bij een neerslagoverschot van 300 mm, (e) ammoniakvervluchtiging,
(f) de hoeveeheid Ndie in drijfmest terecht komt en (g) de hoeveelheid aangekocht krachtvoer voor deverschillende graslandgebruikssystemen zoals berekend met GRASMOD
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Denitraatuitspoeling ishet laagst bij zomerstalvoedering, omdat geen mest en urine op het
land komen (Fig.2d). De EU-normvoor drinkwater is50mg nitraat per liter. Bij een neerslagoverschot van300mm komt dit neer op eentoegestane uitspoeling van34 kg Nha''jr'1. Bij
zomerstalvoedering leidt dit tot een maximale stikstofgift van 325 kg ha'1jr'. Onder beweiding
isde nitraatuitspoeling aanzienlijk hoger. Het effect van urinestikstof op nitraatverliezen is
veel groter dan op drogestofopbrengst (Tabel 1).
Tabel1

Deinvloedvanbeweidingophetoppervlak bedektdoor urine,detotale N-belastingin
urineplekken,produktieennitraatuitspoeling bijeenstikstofgift van200kgha'\ een
ruwvoedervoorzieningsniveau van100%enkoeienmeteenmelkproduktieniveauvan
6500kg jr'

Geenurine
Oppervlakte bedekt (%)
1

N inurine kgha" )
ds-opbrengst
N03-uitspoelingkgN ha')

68

lx urine
26

2xurine
5

>2xurine

Gemiddeld

1

100

0

345

690

1070

135

10540

11470

11850

12000

10850

22

48

147

287

37

Demaximale stikstofgift bij beperkt weiden isca.250en bij onbeperkt weiden 190kg ha"1 jr"1.
Kalveren en pinken leggen alleen stikstof vast in het lichaam door groei. Daardoor wordt een
groter deel uitgescheiden in mest en urine dan bij melkkoeien. Demaximale jaarlijkse stikstofbemesting bij onbeperkt weiden isvoor pinken 150envoor kalveren 180kgha'1.
Deammoniakvervluchtiging neemt toe met de stikstofgift en ishet hoogst bij onbeperkt
weiden met kalveren door de hoge stikstofuitscheiding in mest en urine (Fig.2e).Bij zomerstalvoedering treedt nauwelijks vervluchtiging op.
Bijzomerstalvoedering met snijmaïsbijvoedering isde hoeveelheid stikstof die in drijfmest
terecht komt het grootst (Fig.2f).Blijkbaar isdeveebezetting zoveel hoger dat het lagere
stikstofgehalte in snijmaïsmeer dan gecompenseerd wordt. Bijonbeperkt weiden komt slechts
een klein deelvan de mest en urine inde drijfmestkelder terecht.
Dehoeveelheid aangekocht krachtvoer wordt beïnvloed door twee tegengestelde effecten.
Bijtoenemende stikstofbemesting neemt de produktie en dusook deveebezetting toe. Bij een
constante opnamecapaciteit voor ruwvoer, neemt de behoefte aan krachtvoer lineair met de
veebezetting toe. Maar bij hogere bemesting neemt ook de kwaliteit van het ruwvoer toe en
isjuist weer minder krachtvoer nodig voor dezelfde produktie. Bijzomerstalvoedering zowel
met alszonder bijvoedering vansnijmaïs heeft detoename inveebezetting de overhand bij
bemestingsniveaus beneden 200 kg Nen daarboven ishet omgekeerde het geval.Bijonbeperkt weiden heeft het effect van een lagere krachtvoerbehoefte deoverhand.
Ervan uitgaande dat geen andere verliezen optreden dan beschreven,wordt allestikstof die
niet verloren gaat alsnitraat of ammoniak of denitrificeert, vastgelegd.Demineralisatie isgeschat op 153 kg Nha'1jr'1. Deze hoeveelheid stikstof moet ook weer vastgelegd worden om
uitputting van de bodem te voorkomen.Derest accumuleert of, indien de vastlegging minder
isdan 153kg,wordt er ingeteerd op de bodemvoorraad. Denetto-accumulatie,d.w.z. de ophoping na correctie voor mineralisatie, isweergegeven in Figuur 3a. Bij zomerstalvoedering
wordt over het heletraject vanstikstofbemestingsniveaus ingeteerd op de bodemvoorraad.
Bij beperkt weiden isde bodemstikstofvoorraad in evenwicht bij eenstikstofgift van
180kg ha'1jr'1. Bij onbeperkt weiden vindt over het heletraject van bemestingsniveaus accumulatie van stikstof plaats. Hierbij moet wel bedachtworden,dat deaanwending van drijfmest niet in de beschouwing isbetrokken.Dit gebeurt in het IMDP-model.Als er geeneven-
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wicht in de bodem is,zal op den duur destikstofmineralisatie veranderen en moet GRASMOD
opnieuw gedraaid worden met een aangepaste stikstofmineralisatiesnelheid. Echter, de veranderingen in de bodemvoorraad zijn relatief zo klein,dat het velejaren duurt voordat de
stikstofstromen in grasland er wezenlijk door beïnvloed worden. Bovendien isde nettoaccumulatie berekend alssluitpost op de mineralenbalans en heeft alszodanig geen theoretisch of experimentele achtergrond.
Denetto-fosforaccumulatie isnegatief voor alle graslandgebruikswijzen,omdat geen fosforbemesting plaatsvindt, noch met kunstmest, noch met drijfmest (Fig.3b). Het IMDP-model
neemt dit voor zijn rekening. Bij zomerstalvoederingwordt alhet gras afgevoerd endat resulteert in het laagstefosforoverschot. Dehoeveelheid fosfor die met mest en urine weer terugkomt op het land bepaalt het fosforoverschot.

N-ophoping(kg/ha)

P-ophoping(kg/ha)
150 300 450
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1
1

100"
-20•"
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-100J-

-60 ""•

N-gift(kg/ha)

Figuur3

N-gift(kg/ha)

zomerstalvoedering
onbeperkt
beperktomweiden
beweiding
beweiding

Derelatietussenstikstofbemesting en(a)stikstofophoping en(b)fosforophopingvoorverschillendegraslandgebruikswijzen,zoalsberekend metGRASMOD,zonder aanwending
vandegeproduceerde drijfmest
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De technische coëfficîëntengenerator

4.

voor maïs en voederbieten
4.1.

Kenmerkenvanproduktietechniekenen
stikstofstromen inmaïsenvoederbieten

Derelatietussenstikstofopname endrogestofproduktievoor maïsenvoederbieten is beschrevenmeteenniet-orthogonale hyperbool (Aarts&Middelkoop.1990;Fig.4).Deparametersdiedezerelatie beschrijvenzijnhetminimumstikstofgehalte,eenvormparameteren
demaximaleopbrengst. Hetminimumstikstofgehalte issoort-enrasspecifiek ennietafhankelijkvangroeiomstandigheden.Devormparameter isafgeleid uit resultatenvanveldproeven.
Demaximaleopbrengst hangtafvandewaterbeschikbaarheid.Indit onderzoek ishetvochtleverendvermogenvandegrondgesteldop 150mm.
ds-opbrengst(t/ha),

1,1% N

1,3 % N

ds-opbrengst (t/ha)
24T
18-12-

100
200
N-opname(kg/ha)

Figuur4

300

0

100

200

300

N-opname

Derelatietussenstikstofopnameenproduktievan(a)maïsen(b)voederbietenvolgens
eenniet-orthogonalehyperbool(naarAarts&Middelkoop,1990)

Omdestikstofstromen indebodemte beschrijvenisgebruikgemaaktvaneenmodel ontwikkelddoorWolf etal.(1989).Ditiseeneenvoudigstikstofbalansmodel,waarinschematischde
belangrijkste omzettingenvanstikstof indebodemoplangetermijn beschrevenworden.
Erwordt onderscheidgemaaktinlabieleenstabieleorganischestikstof (LONen SON).
MineralisatievindtalleenplaatsdoorafbraakvanLON.AfbraakvanSONleidttot transfer
naarLON.Stikstof komtviaexternebronnen,zoalsdepositie,organischeenanorganische
bemesting,hetsysteembinnen.Dezestikstofwordt verdeeldoveropnamedoor hetgewas,
verliezenenLON.Dezeverdelingwordt beschrevenviatransfercoëfficiënten.Tabel2geeft
eenoverzichtvandetransfercoëfficiënten dienodigzijnommet hetmodelte kunnen
rekenen.Dewaardenzijnzowelvoormaïsalsvoorvoederbietenafgeleid uit resultatenvan
veldproeven.Waargeengegevensvoorhandenwaren,zijnzegeschatopbasisvanandere
informatie (Wolf et al.,1989).
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Tabel 2

Transfercoëfficiënten voor de TCG'svoor maïsen voederbieten

Inputs

Transfercoëfficiënten naar
Gewas

Verlies

LON

Kunstmest

+

+

+

Depositie

+

+

+

LON

+

+

+

SON

SON

+
+

Stoppel+wortel

+

Wintergewas

+

+

+

Drijfmest

+

+

+

Voor maïsenvoederbieten isdezelfde grondsoort genomen alsvoor grasland.De initiële
hoeveelheden LONen SONzijn afgeleid uit proefveldgegevens. Maïsen voederbieten worden
dusalshet ware geteeld na het scheuren van grasland.Inde eerstejaren isde mineralisatie vrij
hoog endeze neemt in de loop van de tijd af tot evenwicht isbereikt. Om echt in een evenwichtssituatie terecht te komen zijn decennia nodig. Echter, na 20tot 25jaar ishet effect van
gescheurd grasland al sterk verkleind. De restultaten van het model gemiddeld voor de
periode 20tot 25jaar na scheuren zijn daarom alsbasisgenomen voor verdere berekeningen.
Met deTCG'svoor maïsen voederbieten worden gewasopbrengst, gewaskwaliteit uitgedrukt
in energie-inhoud, DVE-en OEB-waarde, organische en anorganische stikstofvoorziening,
nitraatverliezen uit dewortelzone, defosforbalans en de organische stikstofbalans gekwantificeerd. Ookvoor deze gewassen worden een aantal inputs en outputs in het IMDP-model
berekend of via eenaparte 'datafile' ingevoerd,o.a.de ammoniakvervluchtiging en arbeidsinzet. Maïskanworden geteeld in continuteelt of in rotatie met voederbieten. Voederbieten
kunnen niet in continuteelt worden geteeld door dete hoge ziektedruk die dan ontstaat.
De rotatie bestaat uit twee jaar maïs en éénjaar voederbieten. Deproduktiesystemen voor
maïsenvoederbieten worden gekenmerkt door:
de produktiestreefwaarden: 3stikstofgehaltes voor maïs(1,1,1,2 en 1,3 g kg'' ds) en
1opbrengstniveau voor voederbieten (22ton ds ha'1jr'1).Voor maïs komen de stikstofgehalten overeen met eenstikstofopname van 140,165 en 185kg en een drogestofopbrengst van 12,7,13,7 en 14,31ha"1.Voor voederbieten isdestikstofopname 265 kg,
de bietenopbrengst 17,3en de bladopbrengst 4,71dsha'1;
deverhouding tussen kunstmest- en drijfmeststikstof:4verhoudingen, variërend van
100 % kunstmest tot 100 % runderdrijfmest;
de drijfmesttoedieningsmethode: oppervlakkig aanwenden, injecteren en onderwerken
direct natoediening;
plaatsingvan zowel kunstmest alsdrijfmest: breedwerpig en in de rij (DeWit, 1953;
Schroder, 1991);
al of niet telen van eenwintergewas na maïs(Schröder et al. 1992;Schröder &
Ten Holte, 1992);
type maïsprodukt:snijmaïsen maïskolvensilage(MKS);
alof niet oogsten van het blad na deteelt vanvoederbieten (Houba, 1973;
Debruck, 1979;Ten Holte &Van Keulen,1989).
Ook hier leidt elke realistische combinatie van kenmerken tot een unieke produktietechniek,
resulterend in 512varianten voor maïsin continuteelt en 1024varianten voor maïsin rotatie
met voederbieten. Enkele resultaten met betrekking tot stikstofgift en nitraatuitspoeling voor
verschillende varianten zijn weergegeven in deTabellen 3en4.Deeerste produktietechniek in
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Tabel 3wordt beschouwd alsde referentie-techniek voor maïsin continuteelt. Desnijmaïsopbrengst is 14,31ha"1 jr'1, de stikstofopname is185kg ha' jr', destikstofbemesting bestaat
volledig uit kunstmest, deverdeling van de kunstmest isbreedwerpig, erwordt geen wintergewas geteeld en het produkt issnijmaïs.
Tabel 3

Destikstofbemesting en het nitraatverlies voor een aantal produktietechnieken voor maïs
in continuteelt

Produktietechniek

stikstofgift
1

(kg N ha"'jr" )
referentietechniek

225

nitraatverlies
(kg Nha"1jr')
115

alleen drijfmest, geïnjecteerd

285

135

alleen drijfmest, oppervlakkige toediening

430

145

teelt wintergewas

195

85

rijenbemesting

185

80

teelt wintergewas en rijenbemesting

160

50

oogsten van MKS

185

125

stikstofgehalte 11g kgds'1

155

95

teelt wintergewas

120

65

rijenbemesting

125

70

teelt wintergewas en rijenbemesting

100

45

oogsten van MKS

125

100

Om devereiste stikstofopname te bereiken isbij de referentietechniek 225 kg kunstmeststikstof per ha nodig. Dedaarmee samengaande nitraatuitspoeling bedraagt 130kg Nha-' jr'1.
Deammoniakvervluchtiging uit kunstmest isverwaarloosbaar. Doordat geen organische mest
wordt aangewend is30,5 kgfosfor in devorm van kunstmest nodig om de balans in evenwicht
te houden.Als alle kunstmestwordt vervangen door geïnjecteerde runderdrijfmest is285 kg
N ha'1jr'1 nodig. Bijeengemiddeld stikstofgehalte van4,4 kg perton isdus 65ton drijfmest
nodig. Denitraatuitspoeling is 135kg N.Het fosfor-overschot is 12kg ha'1jr'1, duser wordt
geen extra fosfor toegediend met kunstmest. Deammoniakvervluchtiging is7 kg Nha'1jr'1.
Bij oppervlakkige toediening van drijfmest is430 kg Nha'1nodig en isde uitspoeling 145 kgN
ha'1jr'1. Hetfosforoverschot is34 kg en de ammoniakvervluchtiging bedraagt 130kg Nha'1jr"1.
Destikstofopname door het gewas moet in alle gevallen gelijk zijn en dusde hoeveelheid beschikbare minerale stikstof ook. Daardoor ishet nitraatverlies ook steedsongeveer hetzelfde.
Het deelvanstikstof uit drijfmest dat opneembaar isdoor het gewas,isaanzienlijk lager dan
bij kunstmest. Bijoppervlakkige toediening vindt bovendien nog eenseen aanmerkeljke
ammoniakvervluchtiging plaats,zodat er extra veel drijfmest moet worden toegediend om dezelfde stikstofopname te realiseren alsmet kunstmest. Hier zijn alleen detwee extremen weergegeven:alle stikstof met kunstmest toedienen of alle stikstof met drijfmest. Uiteraard zijn er
ook combinaties mogelijk, zodat de fosforbalans beter in evenwicht kanworden gebracht.
Deteelt van eenwintergewas iseen mogelijkheid om de nitraatuitspoeling met zo'n 25 %
terug te dringen.Destikstofgift is195 kg ha"1 jr'1, omdat er meer stikstof in de bodem achter
blijft en in hetvolgende jaar voor het gewas beschikbaar komt. Defosforbemesting voor
evenwicht tussen aan-en afvoer is30 kg ha'1jr'1. Het wintergewas wordt niet met fosfaatkunstmest of met drijfmest bemest,zodat er geen extra aanvoer is.Indien de stikstof in de rij
wordt toegediend, is 185 kg ha'1jr'1 nodig enwordt het stikstofverlies met ca.30 %terug-
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gedrongen. Bijcombinatie van deteelt van eenwintergewas en rijenbemesting isde stikstofgift nog 160kg ha'1jr'1 en het nitraatverlies wordt met 55 %gereduceerd tot 50 kg Nha'1jr'1.
Het oogstenvan de maïsals MKS leidt tot een iets hogere nitraatuitspoeling. Het organischestofgehalte van de bodem ishoger dan bij oogsten van de hele maïsplanten. Dit leidt tot een
ietshogere basisuitspoeling.Om dezelfde reden isde bodemlevering wat hoger en kan met
minder stikstof worden volstaan.Defosforbemesting is4 kg minder omdat meer gewasresten
op het land achterblijven dan bij de oogst van snijmaïs.Stikstof enfosfor komen bij afbraak
vandeze restenweer deels aan het gewasten goede.
Bijeenstikstofgehalte van 1,1g kg'' dsisde produktie 12,71ha"1jr"1.Debenodigde hoeveelheid kunstmeststikstof is 155kg ha'1jr'1, de nitraatuitspoeling 95 kg Nha'1jr"1en de fosforbemesting 27kg ha'1jr'1. Bij deteelt van eenwintergewas isdestikstofgift 120kg N ha'1jr"1en
de nitraatuitspoeling 65 kg Nha'1jr"1.Bijtoepassenvan rijenbemesting wordt 125 kg stikstof
toegediend en isde nitraatuitspoeling 70kg Nha"1jr'1.Indien beide maatregelen worden genomen isdetotale stikstofgift 100kg en de nitraatuitspoeling 45 kg Nha'1jr'1. Het oogsten van
MKSleidt tot eenstikstofgift van 125kg en een nitraatuitspoeling van 100kg Nha'1jr'1.
Voor de rotatie van maïs envoederbieten zijn inTabel4 de resultaten van hetzelfde type
produktiesystemenweergegeven. Degetallen zijn gemiddelden perjaar voor een drie-jarige
rotatie, dusvoor 1/3beteeld met voederbieten en2/3met maïs.Dedrogestofopbrengst is
5750 kgvoederbieten, 1585 kg blad en 9500 kg snijmaïs ha'1.Degetallen in detabel spreken
voor zich. Het blijkt dat opname van voederbieten in de rotatie het nitraatverlies aanmerkelijk
terugdringt, in het basissysteem met ruim 20 %, maar dedrinkwaternorm wordt bij lange na
nog niet bereikt. Maïsteelt gaat altijd gepaard met grote verliezen,tenzij zowel een wintergewaswordt geteeld alsrijenbemesting toegepast. Het zou zinnig zijn rotaties door te
rekenen,waarbij ook grasopgenomen wordt. Maïs kandan ineen lagere frequentie geteeld
worden, zodat gemiddeld de nitraatverliezen wel aan de drinkwaternorm kunnen voldoen.
Dat isin dezestudie niet gedaan.
Tabel4

UitkomstenvandeTCGvooreenaantalproduktietechniekenvooreenrotatievan2jaar
maïsen1 jaar voederbieten

Produktietechniek

referentietechniek
alleendrijfmest,geïnjecteerd
alleendrijfmest,oppervlakkig aangewend
teeltwintergewas
rijenbemesting
teeltwintergewasenrijenbemesting
bladachterlatenophet land
oogstenMKS

stikstofgift
(kg Nha' jr')
225

nitraatverlies
(kg

NhaV)
90

280

105

420

115

200

65

190

65

175

45

200

95

195

95
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5.

De IMDP-matrîx

Inde optimaliseringsmatrixworden de doelstellingen en randvoorwaarden beschreven als
lineaire relaties. Inde kolommen staande verschillende activiteiten ofwel produktietechnieken
weergegeven en inde rijen de randvoorwaarden. Derijen en kolommen worden met elkaar
verbonden door technische coëfficiënten. Detechnische coëfficiënten vande landgebruiksvormen zijn berekend met deTCG'svoor deverschillende gewassen envormen eendeel van
de input/output-tabel. Deoverige technische coëfficiënten, zoalsvoederwaarden van krachtvoer, maïsenvoederbieten en economische kengetallen,zijn uit de literatuur afgeleid.
Inde volgende paragrafen zullen dedoelstellingen enderandvoorwaarden worden toegelicht.

5.1.

Dedoelstellingen

Dedoelstellingen hebben betrekking op de problemen die in de inleiding zijn gesignaleerd.
Voor hetverkennen vande mogelijkheden voor geïntegreerde melkveehouderij zijn de
volgende doelstellingen geformuleerd:
nitraatuitspoeling (minimaliseren)
ammoniakvervluchtiging (minimaliseren)
stikstofoverschot zoalsgedefinieerd op de mineralenbalans (minimaliseren)
fosforoverschot zoals gedefinieerd op de mineralenbalans (minimaliseren)
melkproduktie (maximaliseren)
arbeidsinkomen (maximaliseren)
arbeidsinzet (zowel minimaliseren als maximaliseren)
landschap: * oppervlakte gereserveerd voor houtwallen (maximaliseren)
* aantal melkkoeien, dat 'szomers buiten graast (maximaliseren)
Voor geïntegreerde melkveehouderij isdeze lijst niet compleet, maar weerspiegelt wel de
aspecten die de meeste aandacht verdienen.
Nitraatuitspoeling bij deverschillende landgebruiksvormenwordt gekwantificeerd in deTCG's.
Op eengoed ontwaterde zandgrond spoelt ongeveer 90 %van de Ndieverloren gaat uit de
wortelzone uit. Deresterende 10 % denitrificeert.Ammoniak vervluchtigt uit rottende gewasresten, uit mest- en urineplekken in beweid grasland,uit stal en mestopslagen alsgevolg van
aanwending van drijfmest. Het stikstof- enfosforoverschot isgedefinieerd alshet verschil
tussen inputs en outputs. Inputs zijn depositie, kunstmest en krachtvoer. Outputs zijn melk en
vlees.Het stikstofoverschot bestaat uit de somvan uitspoeling,vervluchtiging, denitrificatie en
stikstof vastgelegd in de bodem. Hetfosforoverschot isgelijk aan devastlegging plusdeonvermijdelijke verliezen.Deze laatste post isnog onderwerp van discussie. Demelkproduktie is
de resultante van deveebezetting ende melkproduktie per koe.Het arbeidsinkomen isgedefinieerd alshet verschiltussende geldelijke opbrengsten en devariabele kosten, loonwerkkosten en devariabele envaste kosten voor werktuigen en gebouwen. Het isde vergoeding
voor de inzet van de produktiefaktoren land en arbeid. Eenaantal bedrijfsspecifieke kosten,
zoalswaterschapslasten moeten hier nog uit betaald worden. Indien de arbeidskosten verrekend zouden zijn in het inkomen,zou het ondernemersoverschot per ha geoptimaliseerd
worden. Dit gaat richting een bedrijfseconomische analyse en dan zouden eigenlijk ook
andere bedrijfskenmerken meegenomen moeten worden. Dezestudie iser in de eerste plaats
op gericht detechnische mogelijkheden te verkennen. De arbeidsinzet iséénvan de aspecten
waarvan de grenzen verkend worden.Dit gebeurt op de meest zuivere manier door deze in
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urenperhauitte drukken.Dearbeidsinzet iszowelgeminimaliseerdalsgemaximaliseerd.De
arbeidsbehoefte isberekenduit detaaktijdenvooralleuittevoerenactiviteiten (Pelser,1988).
Ontwikkelingvanlandschappelijkwaardevolleelementen isgedefinieerddoor eenvariabel
deelvandegrondtereserveren voorhoutwallen.Dezeoppervlakte ismaximaal 5%enlevert
geenproduktie op,maarervindtwelenigeuitspoeling plaats.Eenanderaspectvanhetlandschapisdateenminimumaantalkoeienindezomer buitenmoetstaan.Ditkanalleenoverdag,maarookhet heleetmaalzijn.

5.2.

De randvoorwaarden

Randvoorwaarden kunnenvantechnischeaardzijnof doordegebruikervanhetmodelopgelegdworden.Eenvoorbeeldvandeeerstenisdatdedrogestofopnamedoor koeienfysiologischbeperkt is.Eenvoorbeeldvandetweedenisdegroottevanderegiodiebestudeerd
wordt. Hierwordt eenbeknopte beschrijvingvanderandvoorwaardengegeven.
Detotaleoppervlakte diegebruiktwordtvoor deverschillende landgebruiksvormenmoet
gelijkzijnaanhettotaal beschikbareoppervlak.Vanhetareaalvanelkvandegewassenkan
eendeelgereserveerdwordenvoorhoutwallen.Bijeenconstanteveebezetting moet hetgraslandvooreendeelgemaaidwordenomeengoedezodete handhaven.Inhetmodelisdit
geformuleerd alseenminimum areaalgraslanddatjaarlijksgemaaidmoetwordenperbeweideoppervlakte.Destikstofbemestingvanbeidenmoetuiteraardopelkaarzijnafgestemd.
Grasvormtdebasisvoor het rantsoenindezomer.Degrasproduktietechnieken bepalende
veebezettingvoorallediercategorieën.Per100koeienworden30kalverenen27pinkenaangehouden.Deovertollige kalverenwordenna10dagenverkocht,3kalverenen2pinkenper
100koeienvallenindeloopvanhetjaar noguitenperjaarworden25koeienvervangen.
Ruwvoerkannietworden aangekocht ofverkochtomafwenteling vandemetdeproduktie
samenhangendestikstof-enfosforverliezentevoorkomen.Hetgeproduceerde ruwvoer hoeft
nietvolledigvervoederdteworden,maarovertolligvoer levertnietsopenaccumuleertop het
bedrijf.Krachtvoerwordt inderegiozelf geteeldofvanbuitenderegioaangevoerd.Eigenlijk
zouhetbenodigdeareaalom krachtvoerte producerenook indeanalysebetrokken moeten
worden,maarditvoerttevervoordezestudie.
Indezomervrageneenaantalzomerstalvoederingssystemenenallesystemenvoor beperkt
weiden4,5kgsnijmaïsperkoeperdag.Alsgrasenmaïsnietindevoederbehoefte vande
dierenvoorzien kankrachtvoer aangekochtworden. MKSkaninderegiozelf geproduceerd
wordenofworden aangekocht.
Indewinter bestaathetrantsoenuitgeconserveerdgras,maïs, voederbieten,voederbietenbladenaangekocht krachtvoer. Hetrantsoenwordtzodanigsamengestelddat preciesaande
energiebehoefte vanhetveewordtvoldaan.DeDVE-voorziening moettenminstedeDVEbehoeftedekken.DeOEB wordt berekend,maarisniet beperkendvoordevoedervoorziening.
Kunstmatiggedroogdgras,MKS,voederbietenenbietenbladwordenalskrachtvoerbeschouwd.Samenmetaangekocht krachtvoerverdringenzijeendeelvanhetruwvoer(hooi,
gras-enmaïssilage).Demaximaleruwvoeropnamewordt hierdoorgereduceerd.Detotale
drogestofopname is,inafhankelijkheidvandemelkproduktie,fysiologisch beperkt.Alslaatste
randvoorwaarde moetéénderdedeelvanhetrantsoen uitstructuurwaardebestaan.
Eendeelvandedoorhetdier opgenomen stikstof enfosforwordtvastgelegdinmelkenin
hetdierzelfdoorgewichtstoename,waarbijmelkenvleeseenconstantstikstof-enfosforgehaltehebben.Derestwordt uitgescheiden metmestenurine.Met GRASMODisdeverdelingvandeuitgescheidenstikstof enfosfor overweidemestendrijfmest berekendvoorde
zomerperiode.
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Indewinter komt alles in de drijfmestkelder terecht.Vervoederingsverliezen in de stal zijn
toegevoegd aan drijfmest. Eendeelvan de in drijfmest aanwezige stikstof vervluchtigt. De
drijfmest kanterecht komen in een gangbaar of in een emissie-arm stal-en opslagsysteem.
Aangenomen isdat in een emissie-arm systeem devervluchtiging 50 % lager isdan in een
gangbaar systeem.Demanier waarop dat precies gebeurt isin het midden gelaten.Voor een
schatting van de kosten isuitgegaan van afdekking van de mestopslag en eenspoelsysteem
en mestschuiven in destal. Doordat bij spoelen het volume drijfmest toeneemt moet ook uitbreiding van mestopslag plaatsvinden enstijgen de kosten van aanwending.Alle drijfmest
moet aangewend worden binnen de regio, omdat afvoer afwenteling van de problemen zou
veroorzaken. Fabrieksmatige verwerking van drijfmest isniet in beschouwing genomen vanwege debeperkte mogelijkheden ende hoge kosten.
Graskanworden bemest met zowel kunstmest alsdrijfmest. Injectie kan slechtséénmaal in het
voorjaar plaatsvinden om beschadiging van dezode te voorkomen. De organische-stikstofbalansvoor graslandwordt berekenddoor de met drijfmest toegediende organisch gebonden
stikstof te verrekenen met de door GRASMODberekende balans.Voor maïsenvoederbieten is
deverhouding drijfmest/kunstmest berekend met deTCG.
Detoegerekende kosten of variabele kosten zijn de uitgaven dievariëren met het beteelde
oppervlak of het aantal dieren,inclusief de loonwerkkosten. De kapitaalkosten hebben betrekking op machines en gebouwen.Deze moeten betrokken worden in het inkomen om een
goede afweging te kunnen makenwat betreft gewassenkeuze. Deteelt van maïsen voederbieten wordt volledig in loonwerk uitgevoerd. Indienvoor grasde kapitaalkosten niet meegewogen worden in het inkomen,zijn de maïs-envoederbietenteelt relatief ten opzichte van
gras erg duur. Demachinekostenvoor deteelt vangewassenzijngebaseerdopeen vergoeding
voor onderling gebruik (IKC-Veehouderij, 1994) entoegerekend aan de gewassen.Devergoeding isuitgedrukt alspercentage van devervangingswaarde endekt de kostenvoor afschrijving,onderhoud enverzekering,stalling, bijkomende kosten en risico en rente. De
kosten voor de melkuitrusting en gebouwen zijn op dezelfde manier berekend,maar zijn
toegerekend aan de melkkoeien.Op deze manier worden kapitaalkosten, in bedrijfseconomische analyses gewoonlijk vaste kosten,omgezet in variabele kosten.De reden
hiervoor isdat dewerktuigenuitrusting vooral afhangt van de keuzevan deteeltsystemen
voor de gewassen.Daarom moet een aantal verschillende werktuiguitrustingen worden
gedefinieerd of de uitrusting variabel worden gemaakt. Indeze studie isvoor het laatste
gekozen,omdat schaaleffecten op deze manier omzeild worden. Dekosten zijn gekwantificeerdvoor een goed geleid,groot enefficiënt melkveebedrijf met 100melkkoeien.
In het model worden stikstof- en fosforbalansen van het hele produktiesysteem bijgehouden.
Alle stikstof- en fosforinputs en-outputs worden hierin meegenomen. Dat geeft een controle
op de berekeningen betreffende destikstof- enfosforstromen door hetsysteem.
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Resultaten van het
Melkveehouderijmodel
Met het melkveehouderijmodel zijn voor een aantal situaties berekeningen uitgevoerd, waarvan in dit hoofdstuk de resultaten gepresenteerd worden. Indeeerste paragraaf worden de
doelstellingen voor nitraatuitspoeling, ammoniakvervluchtiging en arbeidsinkomen tegen
elkaar afgewogen. Indetweede enderde paragraaf wordt het geselecteerde melkveehouderijsysteem besproken voor twee specifieke situaties. Inde laatste paragraaf wordt een
aantal doelstellingen voor geïntegreerde melkveehouderij tegen elkaar afgewogen en een
aantal mogelijke systemen toegelicht.

6.1.

Stikstofverliezen enarbeidsinkomen

Dedrie hoofddoelstellingen in dezestudie zijn nitraatuitspoeling, ammoniakvervluchting en
arbeidsinkomen. Indit hoofdstuk worden deze doelstellingen tegen elkaar afgewogen en de
uitkomsten geanalyseerd.
Inde eerste iteratie worden alle doelstellingen geoptimaliseerd,zonder aan de andere doelstellingen restricties op te leggen.Dit levert voor elkedoelstelling de maximaal haalbare
waarde onder de gedefinieerde omstandigheden op.InTabel 5zijn de uitkomsten van deze
iteratie voor dedoelen nitraatuitspoeling, ammoniakvervluchtiging en arbeidsinkomen
weergegeven.
Tabel5

Deminimale/maximalewaardenvandedriedoelvariabelen (vetgedrukt) endebijbehorendewaardenvoordeanderedoelstellingen indeeersteoptimaliseringsronde

Doelvariabele

Optimalisering nr. doel

NOj-uitsp.
1

NH3-vervl.
-

(kg Nha jr')

kg N ha ' ' j r " )

Arb. inkomen
(flha'jr' 1 )

NOj-uitspoeling

1 min. NHj-vervl.

14

0

(minimaliseren)

2 max. arbeidsinkomen

14

128

3 440

NHj-vervluchtiging

3 min. N0 3 -uitspoeling

14

0

-4255

(minimaliseren)

4 max. arbeidsinkomen

78

0

-3420

Arbeidsinkomen

5 min. NOj-uitspoeling
56

178

5 250

(maximaliseren)

-4255

Deminimale nitraatuitspoeling die bereikt kanworden is 14kg Nha"1jr'. Dedaarbij behorende minimale ammoniakvervluchtiging en inkomen zijn respectievelijk 0 kg Nha'1enfl 4 255
ha''jr"' (optimalisering 1).Het maximale arbeidsinkomen bij een nitraatuitspoeling van 14kg is
fl 3440,maar dan isde ammoniakvervluchtiging 128kg Nha"'jr"' (optimalisering 2). Hieruit
volgt dat bij de minimale nitraatuitspoeling, de ammoniakvervluchtiging en het arbeidsinkomen nog sterk kunnen variëren. Deammoniakvervluchtiging kant o t 0gereduceerd worden. Deminimale nitraatuitspoeling isdan 14kg Nha"'j r ' enhet bijbehorende arbeidsinkomen
fl 4 255 ha"'j r ' (optimalisering 3).Het maximale inkomen zonder ammoniakvervluchtiging is
fl 3420en de bijbehorende nitraatuitspoeling 78 kg Nha"'jr'' (optimalisering 4).Indien geen
ammoniakvervluchtiging istoegestaan, kunnen geen dieren gehouden worden.De systemen
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inoptimaliseringen 1 en3omvatten alleendeteeltvangewassen.Hetarbeidsinkomen issterk
negatief,omdatallegrondgebruikt moetwordenenhetvoernietverkocht kanworden.Dit
zijnnatuurlijkweinig realistischesystemen.Hetmaximaleinkomendat behaaldkanwordenis
fl 5 250ha"1jr'1.Denitraatuitspoeling isdan56endeammoniakvervluchtiging 178kgNha'1jr'1
(optimalisering 5).Bijdit maximale inkomenisgeenvariatie inverliezen mogelijk.
Deresultaten inTabel5gevendeuiterstegrenzenvandeoplossingsruimteweer.Involgende
iteratiesisvastgesteldwatdeacceptabeleoplossingsruimte isdiedoordezedrie doelstellingen
wordtopgespannen.Ditisgedaandoordedoelrestrictiesvoornitraatuitspoelingenammoniakvervluchtigingstapsgewijsaantetrekkenenhetinkomentemaximaliseren.Hetisnietvanbelangwelketweedoelrestrictieswordenaangetrokken enwelkedoelvariabele geoptimaliseerd
wordt.Deuitkomsten blijvenhetzelfde.
Hetvlak inFiguur 5geeft deoplossingsruimtevoorcombinatiesvanwaardenopdedoelrestrictiesvoor nitraatuitspoeling enammoniakvervluchtiging.Dedoelrestrictievoor nitraatuitspoelingisstapsgwijsgereduceerdvan78tot 14kgNha"1jr*1.Dedoelrestrictievoor
ammoniakvervluchtiging isstapsgewijsgereduceerdvan 180tot 0kgNha'1 jr'1.Opdex-asisde
nitraatuitspoeling zonderammoniakvervluchtiging (hetminimum)weergegeven.Ditisslechts
eenlijntussendepunten3en4(optimaliseringen 3en4inTabel5),zodat het bijbehorende
arbeidsinkomen niet uit Figuur5afgelezenkanworden.Hetvlakwordt aande linkerkant
begrensddooreenminimale nitraatuitspoelingvan 14kgN.Devariatie in ammoniakvervluchtigingenarbeidsinkomenwordtweergegevenopdezeverticale lijntussenpunt 1en2.
Punt5geeft hetmaximalearbeidsinkomenweerendefiguur laatziendatergeenvariatie in
uitspoelings-envervluchtigingsverliezen mogelijkis.
Delijnen inhetvlakzijn lijnenmeteengelijk inkomen.Hetinkomen daaltoverditvlakvan
rechtsbovennaarlinksonder.Voor punten buitenhetvlakgeldtdatdenitraatuitspoeling en
ammoniakvervluchtiging niet beperkendzijnvoor het inkomen.Dewaardevanéénof beide
doelrestricties kanwordengereduceerdtotwaardenopdegrensvanhetvlak,zonderdat dit
inkomenkost.Ditwordttoegelicht aandehandvaneenvoorbeeld:deonderbroken lijn bij
eennitraatuispoelingvan60kgNha'1jr'1inFiguur5.
Alsdestreefwaarde voornitraatuitspoeling 60kgNha'1jr'1is,danisdeammoniakvervluchtigingdienoodzakelijkerwijs moetwordentoegestaanomhethoogstmogelijke inkomente
halen 163kgNha'1jr'1(Fig.5punt a).Hetarbeidsinkomen isdanfl 5248,endusslechtsfl2
onderhetmaximumvanfl 5250.Alsdestreefwaarde voorammoniakvervluchtiging vanuit dit
puntwordt aangetrokkentot 65kgNha'1jr'1(Fig.5punt b),dandaalt hetarbeidsinkomen tot
fl4750.Nogverderaantrekkentot 32kgN(Fig.5punt c)geeft punten buitendeoplossingsruimte.Datbetekentdatdewaardevan60kgN voor nitraatuitspoeling niet beperkendis
voorhetarbeidsinkomen,indiendestreefwaardevoor ammoniakvervluchtiging tussen32en
65kgNha'1jr'1ligt.Destreefwaardevoornitraatuitspoelingkandanverlaagdwordentotde
grensvandeoplossingsruimte bereikt is,zonderdatdit inkomen kost.Bijhetaanscherpenvan
destreefwaardevoor ammoniakvervluchtiging tot beneden32kgN,zijnzowelammoniakvervluchtiging alsnitraatuitspoeling beperkendvoor het inkomen.Bijstreefwaardenvoor
ammoniakvervluchtiging tussen22en28(Fig. 5punt eend)enlagerdan18kgNha'1jr"1
(Fig.5puntf), iseennitraatuitspoellingvan60kgNha'1jr'1wederom niet limiterend.Alsgeen
ammoniakvervluchtiging istoegestaan,isdewaardevan60kgwel beperkend,maarditisweer
een "onrealistische" situatie zonderdieren inhetsysteem(Fig.5puntg).
Uitdezefiguur kanopdezelfdemanier bijeenbepaaldeammoniakvervluchtiging worden afgelezenwatderelevantegrenzenaandenitraatuitspoeling zijn.Indatgevalwordenwaarden
indefiguur afgelezenvolgenseenhorizontale lijn. Bijhetomenomaantrekkenvangrenzen
aandedriedoelen,zoalsgebeurt bijIMDP,wordt eenzigzaglijn door hetvlakgevolgd.
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Deoplossingsruimtevoor melkveehouderijzoalsopgespannendooroptimaliseringvan
nitraatuitspoeling kgNha'1jr'1),ammoniakvervluchtiging kgNha"1jr"1)enarbeidsinkomen
(fl ha'1jr'1)opregionaleschaal.Delijneninhetvlakzijnlijnenvangelijk inkomen;
nr. 1-6verwijzen naaroptimaliseringen(zieTabel5entekst)

Figuur 5laat zien dat reductie van de nitraatuitspoeling tot ongeveer 35 kg Nha'1jr"1 weinig
inkomen kost. Pasdaaronder gaat het arbeidsinkomen echt omlaag.Reductie van de
ammoniakvervluchtiging gaat beneden 100kg Nha'1jr"1pasgepaard met reductie van het
arbeidsinkomen.
Naarmate de lijnenvan gelijk inkomen dichter bij elkaar liggen,zijn voor reductievan de
stikstofemissie de kosten per kg Nhoger. Dezemarginale kosten voor de reductie van nitraatuitspoeling en met name van ammoniakvervluchtiging stijgen naarmate de doelrestricties
meer beperkend worden.
Bijelk punt in dit vlak hoort eensetvan produktiesystemenvoor deteelt van gras,maïsen
voederbieten envoor het vee,die samen het regionale melkveehouderijsysteem beschrijven.
Indevolgende paragrafen wordt dit voor twee situaties toegelicht: in paragraaf 6.2 komt
punt 5in Figuur 5aande orde: het maximale inkomen zonder restricties op de stikstofverliezen en in paragraaf 6.3 punt 6,waarbij grenzenaande nitraatuitspoeling enammoniakverliezenworden gesteld overeenkomend het huidige overheidsbeleid.
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6.2.

Melkveehouderij opzandgrond
bijmaximaliseringvanhetregionale inkomen
zonder beperkingen

Deresultaten bij maximalisering van het inkomen zonder beperkingen zijn uitgewerkt in
Tabel 6. In het bovenste deelvan detabel staan het maximale inkomen en dewaarde van
de nitraat- en ammoniakemissieweergegeven. Deschaduwprijs geeft aan inwelke mate een
restrictie beperkend isvoor dedoelstelling.Als er geen restricties aan de emissieszijn opgelegd, zoals in de eerste optimaliseringsronde, isde schaduwprijs 0.
Maximalisering van het inkomen leidt tot systemen gericht op een zo hoog mogelijke melkproduktie per ha enduseen zo hoog mogelijke gewasproduktie tegen zo laag mogelijke
kosten, in combinatie met zoveel mogelijk aangekocht krachtvoer.
Bij maximalisering van het inkomen zonder restricties op de nitraat- en ammoniakemissie
wordt alleen gras geteeld,waarvan ca.1/3deelwordt gemaaid bij eensnede-opbrengst van
4 1dsengeconserveerd alskuilgras. Dit resulteert in hoge opbrengsten per ha.Dit kuilgras
wordt in dewinter gevoerd. Inde restvan de energiebehoefte in dewinter wordt voorzien
door aangekocht krachtvoer. Zowel de melkkoeien als hetjongvee worden het helejaar door
binnen gehouden. Inde zomerperiode vindt geen bijvoedering metsnijmaïs plaats. Het
systeem van zomerstalvoedering isveelduurder dan beweiding, maar degrasproduktie is
hoger. Bovendien isde energiebehoefte van koeien die altijd binnen staan lager dan die van
koeien die ook weiden.
Bijzomerstalvoedering kan daardoor een aanzienlijk de hoogste melkproduktie per ha bereikt
worden. Blijkbaar compenseren de hogere opbrengsten de hogere kosten.Het ruwvoedervoorzieningsniveau is80 %, het minimum toegestaan indeze studie.Op deze manier isde
veebezetting maximaal.Destikstofgift op het grasland isgemiddeld 420 kg minerale stikstof,
waarvan ruim 240 kg in devorm van kunstmest wordt aangekocht ende rest uit drijfmest
komt. De hoeveelheid Ndie met drijfmest wordt uitgescheiden is450 kg ha"'jr'\ Dit is,uitgaande van eenstikstofgehalte van4,4 kg Nperton mest, 102m3.Hiervan wordt 34m3
geïnjecteerd en 68m3met een zodebemestertoegediend.Oppervlakkig aanwenden is niet
(meer) toegestaan.Wat betreft de stikstofvoorziening van het gras,kan alle drijfmest gemakkelijk aangewend worden. Deveebezetting is3,3 melkkoe ha'1plus bijbehorend jongvee. De
melkproduktie is26,3ton ha''jr'1. Dearbeidsinzet is 122u ha''jr' 1 . Erwordt 13 130kg krachtvoer ha'1jr'1 aangekocht o f w e l 3990 kg per koe.Ongeveer 87 %van het krachtvoer bestaat
uit MKS,omdat het goedkoop is,11% iseiwit-rijk krachtvoer, 1% isstandaard brok en 1% is
eiwit-arm krachtvoer. Het stikstofoverschot is395 kg ha'1jr"1. Hiervan gaat 240 kg verloren
door nitraatuitspoeling, ammoniakvervluchtiging en denitrificatie, zodat de stikstofaccumulatie 155 kg ha"1 jr'1 is.Het fosforoverschot is27 kg ha'1jr' 1 . Aangezien geen grensaan het
fosforoverschot isopgelegd, isaanwending van drijfmest binnen de regio geen probleem.
Dit melkveehouderijsysteem iszeer intensief endestikstofverliezen enstikstof- en fosforaccumulatie zijn hoog.Dit systeem zou gekozen worden bij maximalisering van het regionale
inkomen zonder grenzen aan emissiesen beperkingen zoals het melkquotum. Eén mensjaar
arbeid in de rundveehouderij isnormatief 2237 uur (IKC-Veehouderij, 1994).In het geselecteerde systeemvragen 100koeien 30,4 ha land en 1,7 mensjaren arbeid.De resultaten zijn
uiteraard niette vergelijken met maximalisering van het inkomen op bedrijfsniveau in de
praktijk. Indat geval zijn bedrijfsgrootte en melkquotum een gegeven en zouden voor verschillende combinaties optimaliseringsronden uitgevoerd kunnen worden. Bovendien zouden
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andere bedrijfsspecifieke kenmerken en kosten meegenomen moeten worden in de analyse.
Degegevenswaarop het model gebaseerd ishebben betrekking op een efficiënte goed georganiseerde melkveehouderij. Inde praktijk zullen allerlei afwijkingen optreden,die in de
technische coëfficiënten verwerkt zouden moeten worden.Overigens isde melkproduktie van
26,3ton per ha iswel realiseerbaar in de praktijk (Vander Putten enVan Laarhoven, 1994).
Deuitkomsten in de linkerkolom vanTabel 6geven het meest intensieve systeem weer voor de
gedefinieerde omstandigheden en produktietechnieken.

6.3.

Melkveehouderij opzandgrond inhetjaar2000
bijhethuidigestikstofbeleid

Dedoelstelling van het milieubeleid voor ammoniak iseen emmissiereductievan70% in 2000
ten opzichte van die in 1980en90 % in 2010. In 1980was de ammoniakvervluchtigingongeveer 100kg Nha"1.De EG-drinkwatemorm voor nitraatuitspoeling is 11,3mg NI'1,wat bij
een neerslagoverschot van300mm perjaar neerkomt op een N-verliesvan 34 kg ha' jr'1. Dit
moet in hetjaar 2000gerealiseerd zijn (Ministerie VROM, 1989).De EG-richtlijn isop langere
termijn zelfs 5,6 mg NI'1ofwel 17kg Nha'1jr'. Figuur 5laat zien dat bij de bovengrenzen van
30en 34 kg Nha'1jr'1voor respectievelijk vervluchtiging en uitspoeling, het maximale inkomen
met 28% gereduceerd wordt tot Fl3810 ha'1jr'1(punt 6).Indien als bovengrenzen respectievelijk 10en 17kg Nha"1jr'1worden aangehouden,wordt het inkomen fl 250(niet aangegeven
in defiguur). Desystemen bij deze laatste normen worden hier niet verder uitgewerkt.
Delaatste kolom inTabel 6geeft de resultaten weer bij maximalisering van het inkomen onder
beperking van de nitraat- en ammoniakemissietot de overheidsnormen in hetjaar 2000.Bij
beperking van de nitraatuitspoeling tot 34kg Nha"1jr"1isdeschaduwprijs fl 4 per kg N.Dit betekent dat eenversoepeling van de restrictie op nitraatuitspoeling met 1eenheid, in dit geval
1 kg N,de doelstelling met fl 4verhoogt.Voor ammoniak isdeschaduwprijs Fl57 per kg N.
Maatregelen ter beperking van ammoniakemissie tot degrenswaarde kosten dus meer geld
dan die ter beperking van de nitraatuitspoeling.
Maatregelen om de nitraatuitspoeling te beperken zijn een lagere N-bemesting en zomerstalvoedering, zodat de aangekochte en de met mest en urine uitgescheiden stikstof het meest
efficiënt benut kunnen worden.Voor beperking vande ammoniakvervluchtiging isjuist beweiding gunstiger, omdat het grootste deelvan devervluchtiging plaatsvindt uit de stal en de
mestopslag. Erkanwel geïnvesteerd worden in emissie-arme stallen en mestopslag,maar dat
iserg duur. Aangenomen isdat devervluchtiging uit stal en opslag proportioneel ismet het
N-gehaltevan de mest, zodat een rantsoen gewenst ismet een laag gehalte aan onverteerbaar eiwit, een DVE-gehaltedat afgestemd isop de DVE-behoefte en een OEB-balansvan 0.
Grasland neemt 85%van het areaal in,waarvan 22 % wordt gebruikt voor conservering.De
gemiddelde stikstofbemesting op gras is 170kg Nha'1jr'1,ongeveer 40 %vande hoeveelheid
bij het maximale inkomen zonder beperkingen.Dekoeien worden beperkt beweid met bijvoedering vansnijmaïsop stal. Hetjongvee wordt onbeperkt geweid.Blijkbaar wegen nu de
extra opbrengsten bij zomerstalvoedering niet op tegen deextra kosten. Met het drastisch
terugdringen vande bemesting kan de nitraatuitspoeling zodanig beperkt worden, dat er nog
ruimte voor beweiding overblijft.

