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VOORWOORD
Tien jaar onderzoek op het proefbedrijf OBS te Nagele heeft aangetoond dat geïntegreerde bedrijfsvoering belangrijke verbeteringen kan
opleveren voor de Nederlandse akkerbouw, intechnisch, milieukundig
en economisch opzicht. Gezien de zorgelijke situatie waarin onze akkerbouw verkeert, is onlangs gekozen voor een beleid van versnelde
invoering. Dit stelt hoge eisen aan de inbreng van onderzoek, voorlichting en praktijk.
Als meest betrokken onderzoekers hebben de schrijvers in korte tijd
een omvattende bedrijfsstrategie moeten formuleren. Met name voor
de lichtere gronden moest dit gebeuren op basis van minimale gegevens. Voor deze gebieden isde geïntegreerde strategie slechts ingrote lijnen aangegeven en is er behoefte aan nadere uitwerking en toetsing. Aan voorlichting en praktijk is nu de belangrijke taak om, ieder
vanuit de eigen verantwoordelijkheid, concrete bedrijfssystemen te
ontwikkelen voor de eigen regio. Het PAGV, ondersteund door CABO
en LEI, zal dit pionierswerk begeleiden met adviezen en aanvullend
onderzoek opde voorhoedebedrijven.
De problematiek vraagt om een snelle en gezamenlijke actie. Op
grond van onze praktijkervaring geloven wij in het welslagen hiervan.
Daarom sturen we middels deze publikatie de geïntegreerde akkerbouw met vertrouwen naar de praktijk.
P.Vereijken
F.Wijnands
Lelystad, maart 1990
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1. GEÏNTEGREERDE PRODUKTIE EEN UITWEG UIT DE
LANDBOUWPROBLEMATIEK
P.Vereijken enJ.H.J.Spiertz

1.1 Marktproblematiek enbedrijfsstrategie
De ontwikkelingen inde Europese landbouw
zijn de afgelopen decennia in hoge mate bepaald door het EG-streven naar voldoende
voedsel en een paritair inkomen voor boeren. Voor dat doel werden indertijd stimuleringsmaatregelen voor de landbouw getroffen, waaronder relatief hoge garantieprijzen
voor een aantal basisprodukten. Desondanks bleef arbeid in de agrarische sector
relatief te weinig beloond, dus bleef het nodig het bedrijfsresultaat voortdurend op te
voeren. Dit leidde tot een sterke intensivering van de bedrijfsvoering en een stijging
van de produktie, wat onder meer gepaard
ging met ontmenging van veehouderij en akkerbouw en met vervanging van ruime en
veelzijdige rotaties door nauwe bouwplannen met hoogsalderende gewassen. De arbeidsbehoefte werd om kosten te besparen
zoveel mogelijk teruggedrongen door verregaande mechanisatie. Het gebruik van stikstof en van chemische bestrijdingsmiddelen
nam per ha sterk toe vanwege het streven
naar maximale gewasopbrengsten.
Opeenvolgend is zo voor het een na hetandere produkt de EG-doelstelling van zelfvoorziening gehaald en sterk overschreden.
De laatste jaren is daarom sprake van een
totaal nieuw probleem, namelijk structurele
overproduktie. Koortsachtig is men bezigoplossingen te zoeken voor de oorzaken en de
gevolgen van de overschotten, want zowel
voor de Europese belastingsbetalers als de
handelspartners van Europa is de financiering en afzet van steeds grotere overschotten op een overvoerde wereldmarkt onaan-

vaardbaar (1). Voor de landbouw echter is
de sterke daling van garantieprijzen een regelrechte bedreiging van inkomen en werkgelegenheid.
Het verzet van de boeren tegen een drastische ombuiging door de EG naar een meer
op de markt georiënteerd beleid kan hoogstens enige tijdwinst opleveren, maar op de
lange duur is deze bijstelling onontkoombaar. De mogelijkheden omzich hiertegen te
wapenen zijn echter beperkt: bedrijfsvergroting, nieuwe gewassen c.q. produkten en
een economisch efficiëntere bedrijfsvoering.
Met bedrijfsvergroting is een slinkend rendement per hectare een tijd lang op te vangen.
Blijft echter het probleem van steeds moeilijker afzet van de traditionele produkten.
Vandaar de gedachte aan nieuwe gewassen
en nieuwe produkten, liefst voor niet-consumptiedoeleinden. Voorlopig is er nauwelijks enig concreet perspectief, noch voor
een groot areaal aan één of meer nieuwe
gewassen, noch voor nieuwe verwerkingsprocédés en nieuwe gebruiksdoelen van de
bestaande gewassen. Dit vanwege de relatief lage prijzen van petrochemische grondstoffen en de schaal en wijze waarop ze industrieel worden verwerkt. Wel is in
toenemende mate het telen van produkten
met een specifieke en hoogwaardige kwaliteit tegen een concurrerende prijs belangrijk
voor het op peil houden van het inkomen
van boer en tuinder.
Rest de vraag in hoeverre de bedrijfsvoering
economisch efficiënter kan, ofwel in hoeverre het positieve saldo tussen opbrengsten
en kosten kan worden gehandhaafd of vergroot. Daarbij moet worden overwogen dat
verhoging van de opbrengsten steeds minder lonend is.Voor de produkten met marktordening worden de produktiehoeveelheden

immers steeds meer aan banden gelegd en
lokt overschrijding alleen maar verdere produktie-beperking uit. Bij de zogenaamde
vrije produkten zal produktieverhoging per
saldo evenmin veel opleveren omdat hetonvermijdelijk leidt tot (verdere) marktverzadiging en prijsdalingen. Op korte termijn blijven dus vooral kostenbesparing en
kwaliteitsverbetering over als de meest geschikte mogelijkheden voor behoud en verbetering van rendement. Op de langere termijn zullen produktvernieuwing en de
ontwikkeling van nieuwe agrarische grondstoffen echter ruimere afzetmogelijkheden
moetencreëren.

1.2 Natuur, milieuen kwaliteit
Tot voor kort was voedselproduktie de voornaamste functie van de landbouw. Inmiddels
heeft een nieuwe visie ingang gevonden:
landbouw isook beheer van de groene ruimte, met al zijn daarvan afgeleide functies.
Omdat bepaalde gebieden van vitaal belang
worden geacht voor behoud van natuur en
landschap is men overgegaan tot een zogenaamd segregatiemodel voor de ruimtelijke
ordening (2, 3). Daarin wordt uitgegaan van
gebieden met hoofdfunctie landbouw of natuur, dan wel gebieden met meerdere functies. In laatstgenoemde categorie kan een
verdere onderverdeling plaatsvinden door
de instelling van natuurreservaten waarin
geen plaats (meer) is voor landbouw en van
gebieden waarin landbouwactiviteiten in beperkte mate wenselijk zijn (beheersgebieden).
Voor de agrarische produktiegebieden betekent dit echter nietdat het huidige intensieve
grondgebruik geaccepteerd blijft. Door de
ernstige gevolgen voor het milieu,zoals verzuring en vermesting van natuurgebieden,
vervuiling van grond- en oppervlaktewater
en aantasting van de drinkwaterkwaliteit
door nitraat en bestrijdingsmiddelen, ziet de
overheid zich genoodzaakt bij te sturen door
wet- en regelgeving. Dat betreft met name
het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen.

In het zeer doelmatig ingerichte Flevoland bestaat nog altijd 2% van het agrarisch oppervlak
uit sloten (randen, taluds, bodem). In totaal gaat
het om ± 2000 ha aan deze lijnelementen met
potentiële natuurwaarde. Blijven weze gangbaar
beheren, bijvoorbeeld door ze kaal te houden
met herbiciden (links op de afb.). Of gaan we
over op geïntegreerd beheer,bijvoorbeeld door
tweemaal per jaar te korfmaaien (rechts op de
afb.).

De laatstejaren isde kwaliteit van onsvoedsel volop in discussie. De consument is in
toenemende mate gevoelig voor de wijze
waarop het voedsel is voortgebracht, zowel
in de primaire als de verwerkende fasen.
Ten aanzien van de agrarische bedrijfsvoering staat hij steeds kritischer tegenover intensieve teeltwijzen die een hoge inzet ver-

gen van kunstmest, bestrijdingsmiddelen,
hormonen en antibiotica. Ook richt zich zijn
afkeer tegen veehouderijsystemen die in
strijd zijn met zijn opvattingen over de juiste
omgang met en de zorg voor dieren.
Tenslotte blijkt uit enquêtes een toenemende
belangstelling voor produkten van zogenaamde alternatieve of biologische bedrijven. Dezetendensen komen niet enkel voort
uit bezorgdheid over de eigen gezondheid
(vraag om "onbespoten" voedingsmiddelen),
maar ook uit bezorgdheid om hetwelzijn van
het dier en "natuur en milieu" in het algemeen.

1.3 Geïntegreerde landbouw als
modelvoor detoekomst
Het nabije verleden heeft geleerd dat een
landbouw die uitsluitend streeft naar maximaal inkomen middels maximale produktie,
verstrikt raakt in een complex van economische, technische en ecologische problemen.
De logische conclusie isdat deze problemen
in onderlinge samenhang moeten worden
opgelost. Dat vereist van onderzoek, voorlichting en praktijk dat ze het eenzijdige produktiestreven opgeven. Voortaan dienen
hun gezamenlijke inspanningen te worden
gericht op de ontwikkeling van geïntegreerde systemen die het juiste midden houden
tussen individuele en algemene belangen en
tussen economie en ecologie.
Voor een geïntegreerde bedrijfsvoering betekent dit:
Accentverschuiving van opbrengstverhoging
naar kostenbesparing en kwaliteitsverbetering, door minder meststoffengebruik en
door bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk te
vervangen door kennis-intensieve en nietchemische methoden.
Bevordering van flora enfauna inen rondde
percelen er/of bedrijven, mede ter beheersing van ziekten en plagen middels een stabieler agro-ecosysteem.
Als voornaamste maatschappelijke effecten
worden hiervan verwacht:
- behoud van rendement voor de agrarische

bedrijven bij stijgende kosten van produktiemiddelen en dalende prijzen van produkten;
- minder verontreiniging van het milieu en
minder achteruitgang van natuur en landschap;
- meer zekerheid voor devolksgezondheid.
Deze bedrijfsstrategie is ontwikkeld op basis
van onderzoek aan een geïntegreerd akkerbouwbedrijf op het proefbedrijf OBS te Nagele. Daarbij is men erin geslaagd de inzet
van actieve stof aan chemische bestrijdingsmiddelen met 60 tot 90 % terug te brengen
en het gebruik van kunstmest N-P-K met
meer dan de helft te reduceren ten opzichte
van een gangbare bedrijfsvoering met een
vergelijkbare opzet. Het netto overschot en
het arbeidsinkomen bleven daarbij gehandhaafd (zie hoofdstuk 2).
Aangemoedigd door dit succes zijn door het
PAGV en de regionale onderzoekcentra
nieuwe proefbedrijven gestart: bij Veendam
(Borgerswold) in 1986 en bij Venraij
(Vredepeel) in 1989. Doel is ook voor de
noordoostelijke zand- en dalgronden resp.
het zuidoostelijk zandgebied geïntegreerde
akkerbouw-systemen te ontwikkelen. Voor
het gehele land zullen vanaf 1990 insamenwerking tussen
onderzoeksinstellingen
(PAGV, LEI en CABO) en voorlichting (CADCAT's) groepen bedrijven worden begeleid
voor een experimentele introductie in de
praktijk. Ook in andere sectoren (melkveehouderij, groenten, fruit, bloembollen) komt
onderzoek naar geïntegreerde systemen op
gang.
Deviesvoor geïntegreerde landbouw:
Verhoognietdefysieke opbrengst,
maar.« verlaag dekosten
• verbeter de kwaliteit
Vergroot de toekomst kaneen van bedrijf
én milieu,door.
« minder inzet van markt- en milieu bedervendeproductiemiddelen
* meer inzetvankennisenarbeid.

Literatuur
1. EC Commission (1985). The Green
Paper: perspectives for the common agricultural policy. Brussels.
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2. PROEFBEDRIJF OBS
P.Vereijken

zien, in navolging van het ecologische systeem.

2.1 Doelen opzet

Na uitvoerig overleg over de opzet
van een dergelijk nieuwsoortig proefbedrijf
werd in 1979 begonnen met drie produktiesystemen (fig.1):
- een ecologisch gemengd bedrijf, strevend
naar zelfvoorziening ten aanzien van
meststoffen en veevoer;
- een gangbaar akkerbouwbedrijf als referentie, met een nauwe (4-jarige) rotatie
van hoog salderende gewassen;
- een geïntegreerd akkerbouwbedrijf met
dezelfde rotatie als het gangbare systeem.

Het proefbedrijf OBS (Ontwikkeling Bedrijfssystemen) bij Nagele (Noordoostpolder) is
in 1979 gestart naar aanleiding van de toegenomen belangstelling voor alternatieve
landbouwmethoden (1). Kortweg huldigen
deze de visie dat landbouw beheer is van
agro-ecosystemen*, met als doel voldoende
en duurzame voedselproduktie, en als uitgangspunt eerbied en verantwoordelijkheid
voor de biosfeer*. In deze visie is economie
geen hoofddoel; het rendement wordt verzekerd door passende prijzen voor de Produkten. Door onderzoek op de OBS zou moeten
worden nagegaan, hoe dergelijke methoden
in de praktijk functioneren en in hoeverre de
bedrijfsresultaten verschillen ten opzichte
van de gangbare aanpak. Dit betreft zaken
als bedrijfseconomie, arbeidsintensiteit, gebruik van energie en grondstoffen, betekenis
voor natuur en milieu, bodemvruchtbaarheid, gezondheid en opbrengst van de gewassen en kwaliteit van de produkten. Als
representant van de diverse alternatieve
landbouwmethoden is gekozen voor de biologisch-dynamische methode, daar deze het
meest in ons land wordt beoefend. Omdat
het in dit onderzoek echter gaat om ecosysteemgerichte landbouw in het algemeen, en
niet specifiek om de voornoemde methode,
wordt inhetvervolg vandit artikel gesproken
over het ecologische bedrijf. Daarnaast is
geadviseerd een geïntegreerd bedrijfstype
te ontwikkelen, dat niet alleen een zo hoog
mogelijk financieel rendement moet nastreven zoals het gangbare systeem, maar ook
natuur en milieu zoveel mogelijk moet ont-

Het onderzoek kreeg een drieledige doelstelling:
a. ontwikkeling in theorie en praktijk van het
ecologisch gemengde bedrijf en het geïntegreerde akkerbouwbedrijf;
b. toetsing van de resultaten van deze twee
bedrijven en het gangbare akkerbouwbedrijf aan hun respectievelijke doelstellingen;
c. vergelijking van de resultaten van de drie
produktiesystemen.

2.2 Bedrijfsmethoden en
-technieken
2.2.1 Bouwplan en vruchtwisseling
Vruchtwisseling vormt een belangrijke mogelijkheid voor het voorkómen van ziekten,
plagen en onkruiden en het handhaven van
de bodemvruchtbaarheid. In de gangbare
akkerbouw zijn de mogelijkheden voor
vruchtwisseling echter steeds minder gewor-

Een ecosysteem is een ruimtelijke eenheid,met daarin eengemeenschap van planten en dieren in wisselwerking
met elkaar en hun omgeving (bos, meer, gebergte). Agro-ecosystemen zijn een bijzondere vorm,namelijk aangelegd door de mens voor voedselproduktie en gedomineerd door cultuurgewassen en huisdieren (akker, weide,
polder). De biosfeer is hetgrootste ecosysteem en beslaat degehele aarde.
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Figuur 1.Proefbedrijf Ontwikkeling Bedrijfs-Systemen (OBS) in 1990
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I = gangbaar bedrijfssysteem met een 4-jarige rotatie: 1/2 pootaard., 1/2 cons, aardappel - 1/2
groene erwt, 1/4 winterpeen, 1/4 zaaiui -suikerbiet -wintertarwe (17ha)
II= geïntegreerd bedrijfssysteem met rotatie als I(17 ha)
III= ecologisch (BD) bedrijfssysteem met een 11-jarige rotatie: cons, aardappel - wintertarwe - winterpeen - 3 jaar maaiweide (Engels raai, lucerne en rode klaver) - zaaiui - 1/2 wintertarwe, 1/2
pootaardappel -3jaar graasweide metwitte klaver endiverse grassoorten (22ha)
A=kantoor onderzoekers en ontvangstruimte
B =kantoor bedrijfsleider
C =potstal voor circa 25 koeien
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den. Dit hangt samen met de noodzaak met
een beperkte bedrijfsomvang toch een voldoende gezinsinkomen te blijven realiseren.
Daardoor zijn de boeren gedwongen hoog
salderende gewassen te verbouwen en wel
zo intensief mogelijk.
Op grond van deze overwegingen en in aansluiting op het regionale bouwplan is voor
het gangbare en geïntegreerde bedrijf een
vierjarige vruchtwisseling gekozen volgens
het schema:
aardappel - diversen - suikerbiet - wintertarwe. Het perceel diversen kan flexibel worden
ingevuld met het oog op de marktsituatie.
Vanaf 1985 bestaat het uit 1/2 erwten, 1/4
uien en 1/4 winterpeen. Voor het geïntegreerde bedrijf is als voorwaarde gesteld dat
het bedrijfsinkomen op peil moet blijven.
Omdat dit inkomen sterk samenhangt met
het bouwplan is besloten niet af te wijken
van het gangbare vruchtwisselingsschema.
De keuze voor een gemengde bedrijfsopzet
biedt het ecologisch bedrijf optimale kansen
voor een gevarieerde en gezonde vruchtwisseling. Meerjarige weiden met gras en klaver
onderdrukken onkruid, herstellen de structuur en brengen organische stof en stikstof
in de bouwvoor. Tevens leidt een hoog percentage grasland tot lage teeltfrequenties
van de marktgewassen zoals aardappelen
en granen, zodat de druk van vruchtwisselingsziekten en -plagen tot een minimum
wordt gereduceerd.
Een nadeel van het bouwplan voor het ecologische bedrijf was het grote aandeel van
laag salderende voedergewassen tot 1985,
met als gevolg een ongunstig bedrijfsresultaat. Daarom zijn haver en gerst vervangen
door beter salderende gewassen zoals erwten, uien enwinterpeen en is men in beperkte mate krachtvoer gaan aankopen. Vanaf
1989 luidt devruchtwisseling als volgt:
aardappelen - wintertarwe - winterpeen driejarige maaiweide (luzerne, rode klaver,
Engels raaigras) - ui -wintertarwe- driejarige
weide (witte klaver/grasmengsel). De volgorde van de gewassen berust vooral op afwisseling van positieve en negatieve impulsen
ten aanzien van de bodemstructuur en de

stikstofvoorraad.

2.2.2 Bemesting en gewasbescherming
Op het gangbare bedrijf wordt overwegend
kunstmest toegepast, conform de praktijk.
Voor organische stofvoorziening wordt jaarlijks over de tarwestoppel vaste kuikenmest
uitgereden. Op het geïntegreerde bedrijf
wordt kunstmest zoveel mogelijk vervangen
door organische mest en worden de gewassen met mate van stikstof voorzien, om een
uitbundige loofontwikkeling en vergroting
van de ziektegevoeligheid te voorkomen.
Met het oog op een maximaal stikstofrendement is voor toepassing van kippedrijfmest
in het voorjaar gekozen. Groenbemesting
wordt in de gangbare landbouw vooral toegepast voor verbetering van de bodemstructuur. Op het geïntegreerde en het ecologisch
bedrijf wordt met groenbemesterstevens beoogd nitraatstikstof vast te leggen na de
oogst van het hoofdgewas om zo uitspoeling
tevoorkomen.
Op het ecologisch bedrijf wordt uitsluitend
organische mest van eigen bedrijf gebruikt.
Klavers zijn de voornaamste bron van stikstof in de bedrijfskringloop. Na door het
melkvee in de vorm van eiwit te zijn geconsumeerd, komt de meeste stikstof uiteindelijk terecht inde potstal in de vorm van organische mest. Samen met de overige hierin
aanwezige plantevoedingsstoffen kan de
stikstof vervolgens weer naar behoefte aan
de diverse gewassen ter beschikking worden gesteld. Door verkoop van produkten
wordt geleidelijk ingeteerd op de P- en K-reserves in de bouwvoor. Door aankoop van
stro en veevoer sinds 1987 (deels vangangbare herkomst) wordt dit weer tegengegaan.
De P w - en K-gehalten zijn sinds 1980 constant en opvoldoende niveau gebleven.
In de gangbare landbouw is de gewasbescherming overwegend chemisch. Op het
geïntegreerde bedrijf worden chemische
middelen slechts als noodmaatregel gehanteerd. Middelen die weliswaar zijn toegelaten, maar als erg giftig, persistent of mobiel
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bekend staan, worden bovendien gemeden.
Door middel van resistente rassen, aftopping van de N-bemesting, mechanische onkruidbestrijding, aangepaste zaaitijden en
zaai-afstanden etc. worden onkruiden, ziekten en plagen zoveel mogelijk teruggedrongen. Op het ecologisch bedrijf is daarnaast
de ruime rotatie een onmisbaar preventief
middel, omdat chemische middelen principieel worden afgewezen. In beide experimentele systemen wordt het risico van enige
opbrengstderving ten gevolge van lagere
bemesting en ziektedruk genomen, zolang
dit saldomatig door kostenbesparing kan
worden opgevangen.
Op basis van genoemde uitgangspunten
ontstaan teeltsystemen die echter niet van
begin af aan volmaakt zijn ten aanzien van
de specifieke doelstelling van de geformuleerde bedrijfssystemen. Regelmatige waarnemingen en rapportage over bedrijfsvoering en gewasreacties zijn nodig voor de
analyse van knelpunten. Mede door inbreng
van buiten het proefbedrijf (praktijk, voorlichting, onderzoek) ontstaan met de jaren
steeds betere teeltprogramma's. Voor het

ecologisch systeem noodzaakt de principiële
keuze voor natuurlijke middelen tot vaak ongebruikelijke en riskante teeltmaatregelen.
Indien deze succesvol blijken, kunnen ze
ook in het geïntegreerde systeem worden
toegepast. Aldus functioneert het ecologisch
bedrijf als inspiratiebron en pionier voor het
geïntegreerde bedrijf. Zie voor een gedetailleerd verslag van de evolutie van de OBSsystemen dejaarverslagen (2).

2.3 Bedrijfsresultaten
De twee voornaamste toetsstenen voor de
maatschappelijke aanvaardbaarheid van de
drie produktiesystemen zijn economie enmilieu. Voor het milieu zijn de inzet van meststoffen en bestrijdingsmiddelen belangrijke
indicatoren. De economische levensvatbaarheid wordt vooral gemeten aan netto overschot en arbeidsopbrengst. Voor de periode
van 1985 - 1988 zijn de gemiddelde resultatenweergegeven (tabel 1).Dejaren hiervoor
blijven buiten beschouwing omdat de bedrijfsvoering in de drie systemen toen nog
sterk inontwikkeling was.

Het OBS-proefbedrijf bij Nagele, vanuitde luchtgezien. Op de voorgrondhet
ecologisch gemengd bedrijf op BD-grondslag. Daarachter het geïntegreerde
akkerbouwbedrijf rechtsenhetgangbare akkerbouwbedrijf links.
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Tabel 1. Bedrijfseconomische resultaten van dedrie systemen,gemiddeld over 1985-1988.

resu Itaten ingld. per ha
1. opbrengst marktbare gewassen
2. opbrengst grasland en voedergewassen
3. opbrengsten akkerbouw/veehouderij
4. arbeidskosten*
5. werk door derden
6. machines,werktuigen, materialen
7. totaal bewerkingskosten (4tot 6)
8. grond en gebouwen
9. veestapel en veevoer
10. meststoffen
11. zaaizaad en pootgoed
12. gewasbeschermingsmiddelen
13. overige kosten
14. totaal kosten (7tot 13)
15. netto-overschot (3 minus 14)
16. arbeidsopbrengst (15+4)
tech nische en economische kengetallen
17. marktbare gewassen (ha)
18. volwaardige arbeidskrachten (vak)
19. opp. grasland + voedergewassen
20. aantal grootvee-eenheden (gve)
21. aantalstandaardbedrijfseenheden (sbe) per
22. aantal sbe per vak

gangbaar

geïntegreerd

6490

6110

-

-

6490
2190
1230
1670
5090
1390

6110
2190
1200
1760
5150
1390

-

-

450
670
700
590
8890
-2400
- 210

300
780
260
610
8490
-2380
- 190

ha

17.0
0.7

17.0
0.7

-

-

6.1
154

6.1
156

ecologisch (BD)
12090
9170
10630
5790
1290
2490
9570
2640
1920

440

880
15450
-4820
970

10.7
1.7
11.4
21.8
5.7
69

gemiddeld bruto loon vanƒ 27,--/uur, conform de CAOvoor de landbouw

Uit tabel 1 blijkt dat de financiële opbrengsten van het ecologisch bedrijf belangrijk hoger zijn, als gevolg van aanzienlijk hogere
kg-prijzen en de opname in 1985 van hoogsalderende groenten in het bouwplan. De
marktbare gewassen brengen daarbij nog
meer opdan de veehouderij. Echter, detotale kosten zijn veel hoger dan in de twee akkerbouwbedrijven, vooral inzake arbeid, gebouwen en voor vee en veevoer. Daardoor
resulteert een veel lager netto-overschot.
Daarentegen heeft het ecologisch bedrijf de
hoogste arbeidsopbrengst (ƒ967,-- per ha).
Het geïntegreerde bedrijf blijft bij het gangbare bedrijf iets achter in financiële opbrengst, door gemiddeld wat lagere kg opbrengsten. Dit wordt echter gecompenseerd
door forse besparingen op gewasbeschermingsmiddelen. Aldus bereikt het geïntegreerde bedrijf een vrijwel gelijk financieel

eindresultaat.
De drie bedrijven verschillen structureel weinig in intensiteit van het grondgebruik
(sbe/ha). De arbeidsproduktiviteit van het
ecologische bedrijf is echter minder dan de
helft van de twee anderen (sbe/vak). Voor
meer bedrijfseconomische details zie (3).
Uit tabel 2 blijkt dat in het ecologisch bedrijf
verreweg het minst P en K wordt aangevoerd. De aanvoer geschiedt in de vorm van
veevoer en strooisel voor de potstal; er is
dus geen aankoop van kunstmest of dierlijke
mest. Bovendien heeft alleen het ecologische bedrijf een sluitende P- en K-balans,
ervan uitgaande dat een balansoverschot
van 25 kg/ha Knodig is om de onvermijdelijke K-uitspoeling te compenseren. Daarbij
kan uit een gemiddeld Pw-getal van 20 en
een gemiddeld K-getal van 14worden opge-
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Tabel 2. NPK-balansen* (kg/ha), alsmede nitraatstikstofgehalte van het drainwater (mg NO3-N/I) in de
drie systemen,gemiddeld over 1986-1988.
gangbaar
P

K

15
40

145
65

-

-

-

45

1

totaal aanvoer

295

afvoer
plantaardige prod.
dierlijke prod.

N
aanvoer
kunstmest
dierlijke mest
N-binding
krachtvoer
strooisel
depositie

135
80
35

gei'ntegreerd
P
K

N

35

50
65

-

-

5

100
50
20
45

-

-

-

-

8
3
1

50
15
5

5

45

1

55

215

235

35

120

215

12

70

165

30

135

-

-

-

150

25

130

-

-

-

35
25

7
5

40
5

totaal afvoer

165

30

135

150

25

130

60

12

45

aanvoer - afvoer**

130

25

80

85

10

-10

155

-

25

NO3-Ndrainwater

10

55
100
35

8

-

eccilogisch(BD' )
N
P
K

3

* 2,3 x(kg P) =(kg P 2 0 5 ) en 1,2x(kg K) =(kg K 2 0)
** aanvoer -afvoer =mutatie bodemreserves +emissies.

maakt, dat de P- en K-bodemreserves voldoende zijn (gangbare streefwaarden 25
resp. 18).
In het geïntegreerde bedrijf zijn de P- en Kaanvoer en de P- en K-balanstotalen aanmerkelijk lager dan in het gangbare bedrijf.
Bovendien is er in de aanvoer een verschuiving van kunstmest naar dierlijke mest tot
stand gebracht. Gezien een gemiddeld Kgetal van 16en een gemiddeld Pw-getal van
32, mag de P-aanvoer in het geïntegreerde
bedrijf wel wat dalen, maar dient de K-aanvoer ietsteworden verhoogd.
Gelet op ruim voldoende bodemreserves
aan Pen Kin het gangbare bedrijf (Pw = 32
en K-getal = 17), moeten de grote balansoverschotten als landbouwkundig onnodig
en milieukundig ongewenst worden bestempeld.
Het ecologische bedrijf heeft de laagste Naanvoer, maar ook de laagste N-afvoer, hetgeen resulteert in het grootste balansoverschot. Niettemin is hier de N-uitspoeling
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verreweg het laagst, gelet op de gemiddelde
NO3-Ndrainwatergehalten. Mogelijke verklaring hiervoor is, dat de aanvoer vooral geschiedt indevorm van biologische N-binding
in meerjarige klavergrasweiden, waaruit vrijwel geen N uitspoelt (Fig. 3). Weliswaar
komt deze N weer als stalmest op het land,
maar deze bevat veel stro, hetgeen de N-uitspoeling eveneens kan beperken. Andere
factoren zijn wellicht NH3-vervluchtiging en
N-fixatie inde vorm van humus. Alle drie bedrijven blijven qua nitraatemissie binnen de
nitraat-norm van VROM (meerjarenvisie
1986-1992) voor het oppervlaktewater (11,2
mg NO3-N/I). Het drainwater van het ecologisch bedrijf is echter zo schoon dat het ook
kan voldoen aan de nieuwe EG-richtlijn voor
het maximaal toelaatbare nitraatgehalte van
het drinkwater (25 mg NO3/I = 5,6 mg N0 3 N/I)l
Uit tabel 3 blijkt dat op het gangbare bedrijf
jaarlijks 9,2 chemische bestrijdingen zijn uit-

N-bemesting
kg/ha

N-gehalte
mg/l

20

•400

15

'300

10

.200

-100

tarwe

aard.

diversen

biet

1
tarwe

2
aard.

3
diversen

4
biet

Figuur 2.N-gehalte drainwater en N-bemesting van de gangbare (•) en geïntegreerde (G) bedrijven (1986 -1988).
De uitspoeling van nitraat is het hoogste bij aardappelen. Dit is begrijpelijk,
gezien de hoge N-inzet voor dit gewas, in de vorm van dierlijke mest en
kunstmest. Ofschoon in hetjaar diversen nauwelijks met Nworden bemest, is
hier de nitraatuitspoeling op één na het hoogst (weinig verschil tussen erwten
en ui/peen). Blijkbaar mineraliseert ook nadiversen nog Nuit dedierlijke mest
engroenbemesting van vóór de aardappelen.
N-gehalte
mg/l

20t/hastalmest (120kgN)

1

2
3
klaver-gras

4
aard

5
6
7
tarwe
erwt
peen/biet

8
9
klaver-gras

10
ui

11
tarwe

Figuur 3.N-gehalte drainwater op Ecologisch-bedrijf (1986 -1988).
De uitspoeling van nitraat is ook hier het hoogste na aanwending van mest,
namelijk ten behoeve van uien en aardappelen. Gezien de N-uitspoelingscijfers in de twee jaren na aardappelen, lijkt N-mineralisatie uit de stoppel van
de driejaar klaver-gras gras/maaiweide daarbij een rolte spelen. Devrij hoge
uitspoeling van nitraat na de erwten berust wellicht mede op oogstverliezen,
tengevolge van ziekten en onkruiden. Opvallend is de zeer geringe uitspoeling uit het klavergrasland.
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Tabel3.Omvangvandechemische bestrijding indegangbare engeïntegreerde vierjarige teeltsystemen,gemiddeldoverderotatieindeperiode1986-1988.
soort bestrijdingsmiddel

aantal behandel ingen perjaar
gangbaar
geïntegreerd

actieve stof in kg/ha
gangbaar
geï ntegreerd

herbiciden
fungiciden
insecticiden
groeiregulatoren

3,5
3,8
1,3
0,3

1,9
1,6
0,7
0,1

4,2
5,6
0,5
0,3

1,4
2,2
0,2
0,1

sub-totaal
nematiciden

8,9
0,3

4,3

10,6
42,3

3,9

totaal

9,2

4,3

52,9

3,9

gevoerd per veld en slechts 4,3 in het geïntegreerde bedrijf. Als het chemische middelengebruik per jaar wordt uitgedrukt in kg/ha
actieve stof zijn de verschillen nog groter:
10,6versus 3,9 en zelfs 52,9 versus 3,9 met
inbegrip van de preventieve grondontsmetting tegen het aardappelcysteaaltje in het
gangbare bedrijf. Toen in het gangbare referentiebedrijf in 1984 grondontsmetting in navolging van de praktijk is ingevoerd, is besloten op het geïntegreerde bedrijf voortaan
aaltjesresistente aardappelrassen te verbouwen, inafwisseling metvatbare rassen.

Geïntegreerdesystemenvoordeakkerbouw

2.4 Praktische toetsing geïntegreerde akkerbouw

2. Proefstationleidtsamenstellingprototypen
• OBS/Nagelevoorzeeklei(1979)
• Borgerswold/Veendamvoordalgrond(1986)
. VredepeelAfenrayvoorzand(1989}

Uit de proefresultaten tot nu toe blijkt dat
drastische vermindering van het gebruik aan
kunstmest en bestrijdingsmiddelen door
middel van een geïntegreerde bedrijfsvoering niet alleen vanuit de milieu-invalshoek
als aantrekkelijk moet worden beschouwd.
De hiermee gepaard gaande kostenbesparingen blijken eveneens optredende opbrengstdalingen te kunnen compenseren,
zodat het bedrijfsrendement gehandhaafd
blijft. Naar gelang de bedrijfsrendementen
onder druk komen van stijgende produktiekosten en vooral dalende prijzen van de
landbouwprodukten, wordt het aantrekkelijker op geïntegreerde bedrijfsvoering over te
gaan. Gezien de marktproblematiek en de
steeds stringentere milieuwetgeving is het
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1. Basiswetenschappen ontwikkelen onderdelen
• breed-reststente rassen, voldoende produktiv
• biologische, fysische en chemische gewasbescherming
• methodenterhandhavingvanbodemvruchtbaarheid
• effidènteteeltwijzenmetnadrukopkwaliteit
• machines en gebouwen voor optimale bedrijfsvoering
• investeringen met maximaal rendement
grond,arbeid,kapitaal

3- OnderzoekenVoorlichtingverzorgen experimenteleintroductie
• regionalevoorhoedebedrijven(199Ö)
• technische, economische en milieukundige
evaluatie
• optimalisatie tot haalbare, breed inzetbare
scenario's
4. VoorlichtingenOnderwijsverzorgenpraktijkintroductie
m handleidingen en cursussen voor voorlichtersenleraren
• cursussenenstudieclubsvoorvolgbedrijven
• teelfhandleidingen en view-data voor de
boeren
• aangepasteleerstofvoorhetdagonderwijs

wenselijk het onderzoek naar geïntegreerde
akkerbouw uit te breiden en over te gaan tot
introduktie van het systeem inde praktijk.
Voorafgaand aan het laatste dienen de op
de OBS verworven inzichten en teelttechnieken eerst te worden getoetst aan de inzichten en ervaringen van praktisch en commercieel ingestelde akkerbouwers, om te komen
tot technisch en economisch haalbare bedrijfsscenario's. Niet enkel moet men dit zien
als een soort filterproces; het zal ongetwijfeld ook leiden tot verbetering en verbreding
van de huidige geïntegreerde teeltprogramma's. In de praktijk bestaat immers een grote variatie in bedrijfsbenadering en vakmanschap, type en omvang van het bedrijf,
grondsoort, bouwplan etc. en de daarmee
samenhangende milieubeïnvloeding.

2.5 Perspectievenecologische
landbouw
Door vervanging van laagsalderende voedergewassen door hoogsalderende groenten en door aankoop van aanvullend krachtvoer voor het melkvee is het bedrijfsresultaat
van het ecologisch gemengd bedrijfssysteem vanaf 1985 sterk aan het verbeteren.
Het perspectief is dat op den duur een aanvaardbare arbeidsopbrengst per ha kan worden bereikt, omdat tegenover de hoge investeringen in kapitaal en arbeid aanmerkelijk
hogere prijzen staan voor de produkten, in
vergelijking met de gewone markt. Juist dit
hogere prijsniveau blijkt tot nu toe echter
een te hoge drempel voor handel en consument. Daarmee is nog niet gezegd dat ecologische landbouw gedoemd iseen marginale roltevervullen.
Er zijn diverse ontwikkelingen gaande, die
een ecologische aanpak nieuwe kansen bieden. In gebieden met kwetsbare natuur en
landschap en ook in zgn. beschermingsgebieden voor drinkwaterwinning zou ecologische landbouw gezien de minimale emissies van mineralen en het principieel afzien
vanchemische bestrijding zeer op zijn plaats
zijn. Voor de natuur- en milieufunctie zou in
deze gebieden ecologische landbouw finan-

ciële ondersteuning verdienen uit de algemene middelen.
De toenemende vraag op de Europese
markten naar ecologische produkten, geïnspireerd door toenemende bezorgdheid voor
de gezondheid van mens en milieu en het
welzijn van het dier, stimuleert de afzet van
ecologische landbouwprodukten. Een belangrijk probleem hierbij is het opschalen
van de produktie om verwerkende industrieën en supermarktketens in voldoende
mate te voorzien.Vooral ontbreekt de kennis
en de mankracht om gangbare bedrijven
massaal te helpen omschakelen.

Literatuur
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3. Themaboekje nr. 8: Geïntegreerde Bedrijfssystemen (1988). PAGV,Lelystad.
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3. GEÏNTEGREERDE BENADERING VAN HET BEMESTINGSVRAAGSTUK
P.Vereijken en H.G. van der Meer

3.1 Ondoelmatig
meststoffen

gebruik

van

De afgelopen jaren is het gevaar voor achteruitgang van het organischestofgehalte
van bouwland goeddeels bezworen.
Gestimuleerd door acties van de voorlichting
worden op grote schaal groenbemesters
verbouwd en wordt dierlijke mest toegepast.
Op de meeste bedrijven zal de organischestofbalans daarom positief zijn, ondanks intensieve teelt van rooivruchten. Maar er is
nog steeds sprake van ondoelmatigheid en
verspilling van nutriënten bij de plantevoe-

ding op bouwland en grasland. Dit gaat ten
koste van het milieu envaak ook van hetbedrijfsrendement. Bij P en K gaat het vooral
om gebrekkige dosering en ongelijkmatige
verspreiding. Bij N komt onjuiste timing daar
nogbij.
3.1.1 Slechte dosering
Proefondervindelijk en economisch onderbouwd zijn voor bouwland en grasland opde
diverse grondsoorten streefwaarden voor de
fosfaat- en kalitoestand vastgesteld (1a en
1b). Over een breedtraject rond deze streefgetallen wordt de bemestingstoestand als
(ruim) voldoende bestempeld.

Tabel 1. Beoordeling van de bemestingstoestand voor fosfaat en kali inde voornaamste teeltgebieden
(Percentages van de ontvangen grondmonsters in 1985-1986 met lage of hoge P- en K-toestand*). Gegevens van het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek te
Oosterbeek.
grasland
fosfaat
kali
laag
hoog
laag
hoog

bouwland
fosfaat
kali
laag
hoog
laag hoog

N.H.droogm./
IJsselmeerpolders
n. zeekleigebied
n. veenweidegebied
w. weidegebied
z.w. zeeklei
n. zandgebied
Veenkoloniën
o. zandgebied
centraal zandgebied
rivierklei
z. zandgebied
Z. Limburg

31
23
27
17
34
38
30
24
15
35
19
38

42
54
46
62
38
33
41
54
67
40
60
32

13
4
20
22
13
32
45
23
16
6
20
3

58
74
37
37
60
26
25
43
58
55
46
72

16
11
36
20
15
12
4
10
7
27
8
11

13
36
18
27
23
47
60
63
68
37
64
51

31
32
42
25
20
42
34
18
15
51
15
38

34
26
23
38
42
15
10
47
51
27
53
36

rekenkundig
gemiddelde

28

47

18

49

15

42

30

34

Voor de concrete P w -, P-AL- en K-getalstrajecten die horen bij de bemestingstoestand "hoog" of
"laag" opde diverse grondsoorten,zie (1).
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Uit gegevens van het Bedrijfslaboratorium
voor Grond- en Gewasonderzoek blijkt dat
op zeer veel bedrijven de kali- en fosfaattoestand aanzienlijk hoger is, niet alleen in gebieden met mestoverschotten, maar ook in
zogenaamde tekort-gebieden (tabel 1).
Blijkbaar gaat het dus niet alleen om dumping van dierlijke mest, maar wordt in hetalgemeen weinig gelet op de actuele bemestingstoestand en de streefgetallen, temeer
daar een aanzienlijk percentage percelen
c.q. bedrijven zelfs onderbemest blijkt! Er is
dus in de praktijk onvoldoende aandacht
voor een bemestingsbeleid voor de lange
termijn.
Als akkerbouwers en groentetelers geen of
teweinig rekening houden metde N-werking
van organische mest en zelfs in hun streven
naar een topopbrengst geneigd zijn wat forserte bemesten danwordt geadviseerd,dan
loopt de kwaliteit van de gewassen en daarvan afgeleide Produkten gevaar. Dit bewijzen de regelmatige klachten over suikerbie-

ten (te laag suikergehalte, te lage winbaarheid), aardappelen (te laag drogestofgehalte
en te weinig afgerijpt voor verwerking) en
uien (dikhalzen, slechte bewaarbaarheid),
om niette spreken van de problemen met Ngevoelige gewassen als peen en witlof. Een
te groot N-aanbod leidt bovendien tot hogere
druk van ziekten en onkruiden en vergroot
het gevaar voor legering vangewassen.
3.1.2 Ongelijkmatige verspreiding
In het algemeen worden meststoffen zowel
op bedrijfs- als op perceelsniveau onvoldoende gelijkmatig verdeeld. Het eerste
speelt vooral op veebedrijven. Hier wordt
vaak een onevenredig groot deel van de
drijfmest op de snijmaïspercelen of op het
hoger gelegen grasland uitgebracht. Daardoor wordt de bemestingstoestand opditbedrijfsgedeelte te hoog en kan op het overige
grasland een te lage P- en K-toestand ontstaan.

Vacuümdrijfmesttank inactie
Deze vorm vandrijfmestverspreiding dient zo snel mogelijk te wordenbeëindigd. De ammoniakverliezen zijn onaanvaardbaar groot. Bovendien kan onvoldoendenauwkeurig wordengedoseerd en isde verdelingte ongelijkmatig,
wat de gewasopbrengst kwalitatief en kwantitatief schaadt. De toekomst is
aan demestinjectiec.q. zodebemesting!

21

Het slechte strooibeeld van stalmest- en
drijfmestverspreiders staat de laatste jaren
volop inde belangstelling. In Nederlands onderzoek (2) werd vastgesteld dat bij de algemeen gebruikte vacuüm-mestverspreiders
met spreidplaat, die zeer windgevoelig zijn,
de gemiddelde afwijking in de breedte 25 tot
60 % bedraagt. De diverse in dit onderzoek
geteste merken vertoonden bovendien een
gemiddelde afwijking van 37 % van de beoogde dosering. Hieruit blijkt dat met vacuümmestverspreiders een doelmatige bemesting feitelijk niet mogelijk is. Uit
Westduits onderzoek (3) is gebleken dat
drijfmestverspreiders met zwenkende of roterende verdelers zowel in de lengte als in
de breedte gelijkmatiger kunnen strooien
(variatie-coëfficiënt 10 à 20 %). Minder bekend is dat kunstmeststrooien door diverse
oorzaken (onderhoud, afstelling, vakmanschap) in de praktijk ook 10 tot 30 % afwijking in de breedte vertoont (4). Zo bleek uit
een enquête (5) dat in 1986 op 30 % van de
tarwevelden strooibanen voorkwamen. Hierbij werd aangetekend dat deze gewoonlijk
pas zichtbaar worden als de afwijkingen in
N-gift meer dan 20 % bedragen, hetgeen
reeds een verlies van ƒ 200,- per ha met
zich mee kanbrengen.
Het spreekt vanzelf dat de kwalijke gevolgen
van overdosering voor de resistentie vangewassen en de kwaliteit van produkten worden verergerd wanneer ongelijkmatige verspreiding daar nog eens bijkomt. De
financiële gevolgen van dit alles zijn nauwelijks bekend en worden daardoor ernstig onderschat.

3.1.3 Verspilling van stikstof
Bij aanwending van dierlijke mest en/of
kunstmest kan verspilling van Noptreden. In
de praktijk gebeurt dit o.a.bij:
- aanwending van dusdanige hoeveelheden
dierlijke mest en kunstmest, dat deze samen met de N-levering door de bodem de
behoefte van het eerstvolgende gewas
overschrijden;
- aanwending van dierlijke mest zonder
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ogenblikkelijke inwerking, zodat bijna alle
beschikbare N via ammoniakvervluchtiging verloren kangaan (6);
- aanwending van dierlijke mest in het najaar en de winter in plaats van in het voorjaar, zodat bijna alle beschikbare Nviadenitrificatie en nitraatuitspoeling verloren
kan gaan (7).
Tot nu toe komen deze drie vormen van verspilling van N algemeen en in combinatie
voor, niet alleen in de zogenaamde mestoverschotgebieden op snijmaïs en grasland
maar bijvoorbeeld ook op de centrale zeeklei. Gewoonlijk wordt hier namelijk na de
graanoogst rond 35 m3/ha kippedrijfmest of
15 ton/ha kuikenstrooiselmest uitgereden,
zonder direct in te werken. Daardoor kan
binnen enkele weken tot de helft van de circa 350 kg/ha toegediende N verloren gaan
als ammoniak, en kan in het daaropvolgende natte seizoen nog minimaal een kwart
verloren gaan door denitrificatie en uitspoeling van nitraat. Voor het volggewas resteert
uiteindelijk hoogstens 25 %. Zou de mest in
het voorjaar vlak vóór de hoofdgrondbewerking of zaaibedbereiding zijn uitgebracht,
dan was een beschikbaarheid van rond
70 % mogelijk geweest (7). Indat geval zou
de gebruikelijke hoeveelheid mest qua Nwerking voldoende zijn geweest voor consumptie-aardappelen en zelfs veel te veel
voor suikerbieten.
Vanaf 1 januari 1988 is voor onbeteeld
bouwland inwerking van de mest binnen 36
uur na aanwending verplicht. (Deze richtlijn
zal in de toekomst worden verscherpt.)
Indien dit vóór de herfst gebeurt en onmiddellijk wordt gevolgd door inzaai van een
groenbemester, kan het N-rendement sterk
verbeteren, afhankelijk van de hoeveelheid
N die de groenbemester nog op kan nemen.
Onder Nederlandse omstandigheden is dit
echter meestal niet meer dan 50 à 80 kg
N/ha (8). Indien graanstoppels en stro zijn
ingewerkt, kan het bodemleven ook nog zo'n
10 kg N/ton ingewerkte drogestof vastleggen. Intotaal kan dus hoogstens circa 100à
130 kg/ha worden vastgelegd. Met andere
woorden: organische mestgiften in het na-

