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Voorwoord
In 1994 is begonnen met het beschrijven van het praktijkonderzoek voor rundvee, schapen en paarden in
20 onderzoekprogramma's. De bundel van 1994 bevat programmabeschrijvingen van al deze programma's
voor een periode van 4 jaar. Vanaf 1995 zijn alleen de nieuwe programma's beschreven en zijn van alle
programma's een voortgangsrapportage gemaakt. De nieuwe programma's in 1997 zijn:
•

bedrijfsvoering veehouderij en milieu (nr. 1, 2e fase De Marke)

•

bedrijfsvoering geïntegreerde en biologische veehouderij (nr. 7)

•

managementproducten (nr. 16)

•

kostprijsbeheersing (nr. 21)

Eerst worden in deze bundel een aantal overzichten gegeven. In deze overzichtstabellen is het melkveeonderzoek verdeeld in 3 M's:Milieu, Melken en Management. Het CGO-onderzoek is er buiten gelaten, omdat dit een aparte financiering heeft, vervolgens worden in het eerste deel de nieuwe programmabeschrijvingen gegeven voor geïntegreerde en biologische veehouderij (nr. 7) en managementproducten (nr. 16).
Voor de programmabeschrijving van De Marke wordt verwezen naar het projectplan 2efase. Voor het programma kostprijsbeheersing iseen programmabeschrijving in voorbereiding.
Het tweede deel betreft de voortgangsrapportages van alle programma's. Dit betreft een korte terugblik op
1996 en een vooruitblik op 1997.

Wilt u meer informatie over de resultaten van het onderzoek dan verwijs ik u naar het jaarverslag 1996 van
het praktijkonderzoek. Wilt u nog meer informatie dan staat in de voortgangsrapportage een overzicht van
verschenen rapporten, publikaties e.d. van betreffend programma.

Wij hopen dat deze programma's u een goed inzicht geven in het onderzoek in de rundvee-, schapen- en
paardenhouderij.

Dr.ir. A. Kuipers,

Direkteur PR

OVERZICHTEN

Overzicht programma's mettrefwoordenen startjaar
Programma

MILIEU
1. Bedrijfsvoering melkveehouderij en milieu
2. Duurzame bemesting
3. Verbeteren mineralenbenutting
4. Mestbehandeling en emissiebeperking
op de boerderij
5. Verminderen bestrijdingsmiddelengebruik
bij grasland
7. Bedrijfsvoering geïntegreerde en biologische
veehouderij
8. Bedrijfsvoering droogtegevoelige gronden
10. Bedrijfsvoering veehouderij en natuur

MELKEN
9. Bedrijfsvoering automatisch melken
12. Beter melken
14. Verbeteren melkkwaliteit/kwaliteitszorg

Trefwoorden

Bedrijfsontwikkeling bij strenge milieunormen:
mineralenbalans, en ammoniakemissie
Werking dierlijke mest, stikstof- en fosfaatbemesting,
beweiding
Granen, aminozuren, fosfor
Mestbehandeling, huisvesting, mestopslag, mesttoediening

Startjaar

1992/97
1992/96
1992/96
1991/95

Bodemverdichting, onkruiden, vruchtwisseling, kroonroest,
1991/95
emeltenbestrijding
Bedrijfsontwikkeling met een laaggebruik van stikstof,
1993/97
gewasbeschermingsmiddelen, krachtvoer en medicijnen:
gras/klaver
Bedrijfsontwikkeling bij matige vochtvoorziening: luzerne,
1993
beregening, vernatting, granen
Bedrijfsontwikkeling met natuur: weidevogels, perceels1991/95
randen, houtwallen, slootonderhoud

Bedrijfsontwikkeling met automatisch melken: inrichting
stal, beweiding, diergezondheid
Melktechniek in relatie tot welzijn en mastitis
Reinigingen desinfectie, residuen, melksamenstelling,
boerderijmelk, voeding

1993
1994
1994

MANAGEMENT
11. Bedrijfsvoering hoge melkproduktie
13. Management
16. Managementproducten
21. Kostprijsbeheersing

KLEINE TAKKEN
18. Vleesveehouderij

Bedrijfsontwikkeling met hoge melkproduktie: voeropname
en -benutting, gezondheid en vruchtbaarheid
Bedrijfsmanagement, diergezondheid, kengetallen
Verbeteren rekenmodellen
Bedrijfsontwikkelingen meteen lage kostprijs: enerzijds
middels automatisering (o.a. melkrobot, voeren),
arbeid besparen (high-tech)
anderzijds middels goedkope bedrijfsopzet- en uitvoering
(lage-kosten).
Andere aspecten: milieu, welzijn, energie, melkkwaliteit.

1993
1992
1993/97
1998

19. Schapenhouderij
20. Paardenhouderij

Voerstrategie, voedernormen, emissiearme en welzijns1994
vriendelijke huisvesting, 1KB, natuurbeheer, alternatief
kalfsvlees, witvlees
Slachtkwaliteit, lammerproduktie, natuurbeheer, "low-input" 1994
Blessures, vruchtbaarheid, luchtweginfecties
1993

OVERIG
80. Kennisdoorstroming

Algemeen, geiten

~i

1996

Overzicht onderzoekprogramma's met tijdsbestedingvoor 1997

Programma

vast

MILIEU
Bedrijfsvoering melkveehouderij en milieu
Verminderen mineralenverliezen door bemesting en graslandgebruik
3. Verminderen mineralenverliezen door voeding
4. Verminderen
ammoniakemissie
door
mestbehandeling
5. Verminderen bestrijdingsmiddelengebruik
bij grasland
7 Bedrijfsvoering geïntegreerde enbiologische
veehouderij
Bedrijfsvoering droogtegevoelige gronden
10 Bedrijfsvoering veehouderij en natuur
MELKEN
9. Bedrijfsvoering automatisch melken
12. Beter melken
6. Verminderen afvalwater
14. Verbeteren melkkwaliteit

Tijd (in mensjaren)
PR-onderzoekers11
tijdelijk
totaal

Medewerkers
proefbedrijf 21

1,1
4,8

0,3

1,1
5,1

1,5
3,6

1,0

-

1,0

2,2

0,5

0,5

0,9

0,1

0,9

-

0,9

0,7

1,5

1,9

3,5

2,2

2,3
1,0

1,6

3,9
1,0

2,3
1,3

0,9
2,3
0,1
1,9

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

1,4
2,9
0,4

1,0
0,2
0,1

2,1

"

2,3
4,6
2,3
2,9

.
2,7
3,4
0,8

2,3
7,3
5,8
3,7

0,3
1,6

3,4
1,3
2,4

1,2
0,1
1,5

50,0

20,6

-

-

MANAGEMENT
11.
13.
16.
21.

Bedrijfsvoering hoge melkproduktie
Management
Managementproducten
Kostprijsbeheersing

KLEINE TAKKEN
18. Vleesveehouderij
19. Schapenhouderij
20. Paardenhouderii

Totaal

2,4
1,2
2,4

1,0
0,1

36,4

13,6

-

~

1)

D i t betreft alleen onderzoekers incl. afdelingshoofden en sectiehoofden, dus excl. ondersteunende

2)

D i t betreft alleen de tijd die medewerkers van proefbedrijven besteden aan het uitvoeren van proeven,

afdelingen (Financiële, Materiële en Interne Zaken, Automatisering en Kennisdoorstroming)
dus excl. het normale boerenwerk en excl. tijd van bedrijfsleider en regionale onderzoeker

Kosten per programma voor 1997

Programma

Kosten (x f 1000,-)

MILIEU
1. Bedrijfsvoering melkveehouderij en milieu

1200

2. Duurzame bemesting

1450

3. Verbeteren mineralenbenutting

600

4. Mestbehandeling en emissiebeperking op de boerderij

300

5. Verminderen bestrijdingsmiddelengebruik bij grasland

200

7. Bedrijfsvoering geïntegreerde en biologische veehouderij

800

8. Bedrijfsvoering droogtegevoelige gronden

800

10. Bedrijfsvoering veehouderij en natuur

250

MELKEN
9. Bedrijfsvoering automatisch melken

400

12. Beter melken

360

14. Verbeteren melkkwaliteit/kwaliteitszorg

320

MANAGEMENT
11. Bedrijfsvoering hoge melkproduktie

370

13. Management

1421

16. Managementproducten

670

21. Kostprijsbeheersing

500

KLEINE TAKKEN
18. Vleesveehouderij

622

19. Schapenhouderij

234

20. Paardenhouderij

970

OVERIG
80. Kennisdoorstroming

684

Totaal

12151

"3

DEEL1
NIEUWE PROGRAMMABESCHRIJVINGEN

3

PROEFSTATION VOOR RUNDVEEHOUDERIJ, SCHAPENHOUDERIJ EN PAARDENHOUDERIJ (PR)
1

ALGEMENE GEGEVENS

1.1

DWT-code:

1.2

Volledige titel van het programma

Intern nummer:7

Bedrijfsvoering melkveehouderij meteen laaggebruik van hulpstoffen.
Werktitel: Geintegreerde en biologische veehouderij.
1.3

Programmaleider:^ P.J.M. Snijders

1.4

Uitvoerende instellingen:PR met medewerking van LBIen PAGV

1.5

Looptijd: 1997-1998

1.6

Beknopte omschrijving

Het hoofddoel is het verder ontwikkelen van duurzame systemen van melkveehouderij gebaseerd op
gras/klaver, zowel op biologische als op gangbare melkveebedrijven. Op praktijkbedrijven worden
kengetallen verzameld om de kennis mbt management en milieu te verbeteren. Via vergelijkend onderzoek
worden P-bemesting, maairegime en doorzaaitechniek van gras/klaver verbeterd. Om de voerbenutting te
verbeteren worden met melkvee voeropname, snijmaisbijvoeding en produktie onderzocht. Economie,
milieubelasting en energiegebruik van verschillende bedrijfssystemen worden geNvalueerd.
1.7

Thema's

DWT thema's: GeVntegreerde en biologische veehouderij, bedrijfsontwikkelingsonderzoek, bodembeheer,
energie.
PR trefwoorden: Milieu, mineralenoverschot, klaver, energiegebruik, gewasbeschermingsmiddelen,
trommelzucht, bedrijfsvoering, economie
2

INHOUDELIJKE BESCHRIJVING

2.1

Aanleiding en probleemstelling

Duurzaamheid, in economisch en milieukundig opzicht, isvan groot belang bij de verdere ontwikkeling van
de rundveehouderij in Nederland. Dit komt tot uiting in de "Integrale Notitie Mest- en Ammoniakbeleid" en
het beleid ter bevordering van de biologische veehouderij o.a. via het plan van aanpak onderzoek
biologische landbouw (DWT, 1993). In de biologische veehouderij zijn vlinderbloemigen, in het bijzonder
klaver, van grote betekenis, voor het handhaven van bodemvruchtbaarheid en de voedingvan hetvee. Ook
in de gangbare veehouderij kunnen klaver en andere vlinderbloemigen, in verschillende combinaties met
gras, in toenemende mate bijdragen tot hetverlagen van stikstof- en energiegebruik en het bereiken van de
in de Integrale Notitie vermelde doelstellingen. Klaver en andere vlinderbloemigen kunnen tevens bijdragen
tot verbetering van landschap en biodiversiteit. In de notitie Praktijkonderzoek Biologische Veehouderij is
aangegeven dat er meer kennis nodig is omtrent het management van biologische melkveebedrijven. Ook
knelpunten mbt tot bodem en bemesting, veevoeding en voedervoorzieningsdata, diergezondheid en
bedrijfseconomie vragen aandacht.
De resultaten van het vergelijkend onderzoek en de systeemontwikkeling op Waiboerhoeve 2 op klei geven
aan dat er mogelijkheden zijn om de variatie in produktie en kwaliteitvan gras/klaver mengsels te beperken
via rassenkeuze, vruchtwisseling, regulering van de gras/klaververhouding en bijvoeding met snijmais. Het
onderzoek is echter nog niet afgesloten en de mogelijkheden zijn nog onvoldoende getoetst in bedrijfsverband, mede omdat meer gevraagd wordt van het management. Dit geldt ook voor het risico van
trommelzucht. Ook vraagt onderzoek op zandgrond meer aandacht.
Hoewel verwacht mag worden dat als gevolg van een teruglopende N-binding door klaver iets minder N
uitspoelt onder urineplekken dan bij bemesting met kunstmest-N, zijn er op klei, mogelijk mede als gevolg

van de rantsoensamenstelling, noggeen duidelijke verschillen met kunstmest-N gevonden. Wel bleef de Nuitspoeling met gras/klaver bij een veebezetting tot ca 2 gve per ha duidelijk onder de EEG-norm. In
hoeverre dit ook op zandgrond kan, o.a. via bijvoeding met snijmais, en op bedrijven die percelen met
gras/klaver combineren met percelen bemest met kunstmest-N, is nogonvoldoende duidelijk.
De technische en economische mogelijkheden van verschillende systemen van gangbare en biologische
bedrijven met gras/klaver zijn nog onvoldoende geNvalueerd. Er zijn echter nog onvoldoende kengetallen
beschikbaar en bestaande modellen moeten eerst aangepast worden. Ook vraagt eventuele toepassing van
vlinderbloemigen in het kader van natuur-en landschapsontwikkeling nog meer kennis.

2.2. Doelstelling en perspectief.
Het hoofddoel is het volgen en verder ontwikkelen van duurzame systemen van rundveehouderij, zowel
mbt milieu als economie, die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op de aanvoer van N uit gras/klaver.
Daarbij kunnen de volgende subdoelstellingen onderscheiden worden:
1. Verbetering van de kennis omtrent het management en zo mogelijk optimaliseren van de bedrijfvoering
op biologische en gangbare bedrijven met gras/klaver. Het voldoen aan de toekomstige milieunormen,
toepassen van resultaten van lopend onderzoek en demonstratie zijn daarbij belangrijk.
2. Verbeteren van de produktiviteit en stabiliteit van gras/klaver mengsels door rassenkeuze, bemesting en
optimalisering van het graslandgebruik.
3. Verbetering van de benutting door het vee van gras/klaver mengsels door afstemming van voeraanbod en
bijvoeding.
4. Het voldoen aan de door de overheid gestelde verliesnormen voor het milieu en nagaan of tevens de
EEG-norm van 50 pmm nitraat in het ondiepe grondwater gehaald wordt.
5. Evaluatie van economie, milieubelasting en energieverbruik van melkveebedrijven met gebruik van
klaver en biologische veehouderij.
Perspectief.
Verwacht wordt dat realisatie van deze doelstellingen bijdraagt tot een duurzamere en rendabele
veehouderij met een lager gebruik van hulpstoffen, tot het verminderen van de milieubelasting, en tot een
zeker regionaal betere inpassingvan de veehouderij het algemeen.
2.3.

Fasering en samenhang.

Het huidige programma loopt door tot en met 1998. Een groot deel van het nu nog lopende onderzoek
wordt dan afgesloten. In 1998 wordt daarom een nieuw programma beschreven.
In 1997 wordt het onderzoek met gras/klaver op Waiboerhoeve 2 afgesloten en gerapporteerd. Ter O m
deze kennis over te dragen en om te discussiNren over de toekomstige mogelijkheden van klaver, wordt
een themadag over gras/klaver georganiseerd. Ook zal een voorlichtingsbrochure over gebruik van
gras/klaver samengesteld worden.
Van 1997-2000 worden kengetallen verzameld op biologische melkveebedrijven. Ook wordt de introductie
van gras/klaver op gangbare bedrijven gevolgd. Daarbij worden de resultaten van lopend onderzoek
ingebracht. Het lopende onderzoek naar de verbetering van de teelt en benutting van gras/klaver mengsels
wordt voorgezet tot en met 1998. Dit betreft detailonderzoek naar de bemesting met fosfaat en stikstof, het
maairegime, doorzaaien en de opname van gras/klaver mengsels.
De resultaten van het onderzoek met gras/klaver worden gebruikt om in 1997 bestaande modellen ( N W en
BBPR) aan te passen. Deze worden na afloop van het onderzoek zonodig bijgesteld. Op basis van deze
modellen worden daarna de mogelijkheden van veehouderijsystemen met gebruik van klaver en
biologische veehouderij verkend en geNvalueerd mbt economie, milieubelasting en energiegebruik.

2.4

Aanpak en methoden

A. Systeemonderzoek. Op 8 bedrijven met biologische melkveehouderij zullen economische en technische
kengetallen verzameld worden met betrekking tot het graslandgebruik, de botanische samenstelling,
veevoeding, dier- produktie en gezondheid, mineralen' Jans en nitraatverliezen. Ook wordt op 5 gangbare
bedrijven de introductie van gras/klaver gevolgd, in eerste instantie vooral mbt het graslandmanagement en
de dierproduktie. Daarnaast wordt er naar gestreefd een aantal bedrijven met een soortgelijke bedrijfsopzet
(biologische en gangbaar) alleen via een deelboekhoudingte volgen.
In een verkennende studie wordt de opzet van een biologisch proefbedrijf onderzocht. Daarna wordt in
een eerste fase een deel van Heino omgeschakeld tot pilotbedrijf voor onderzoek op het terrein van de
biologische veehouderij. Na de eerste pilotfase wordt daarna besloten of Heino geheel wordt
omgeschakeld. Een van de opties voor het laagkostenbedrijf is het inpassen en optimaliseren klaver. Op
proefbedrijven kan intensiever worden waargenomen en geNxperimenteerd.
ß. Vergelijkend onderzoek. In vergelijkend experimenteel onderzoek worden de hierna vermelde aspecten
van gras/klaver onderzocht.
- Het effect van maairegime, bemesting en stoppellengte op produktie en persistentie (voortzetting van
lopend onderzoek op Heino toten met 1998).
- Het effect van bemesting met Pen N op de opbrengst en kwaliteit van gras/klaver en gras (voortzetting
van lopend onderzoek op Waiboerhoeve 2 tot en met 1998).
- Doorzaaien van gras en gras/klaver (voortzetting van lopend onderzoek op Waiboerhoeve en Heino tot en
met 1998).
- De opname en produktie van gras en gras/klaver van melkvee bij stalvoedering: vers met bijvoeding van
snijmais en na conservenng(ook geconserveerde rode klaver; lopend onderzoek op Heino tot 1998). Vanaf
1998 wordt het onderzoek voortgezet bij beweiding, met het accent op dierproduktie.
C. Deskstudies
Op basis van de resultaten van het onderzoek tot nu toe wordt in 1997 een eerste versie gemaakt van een
grasgroeimodel en een koemodel dat is aangepast voor modellering met gras/klaver. Daarmee zullen
economie, milieubelasting en energieverbruik van biologische en gangbare veehouderijsystemen met
gras/klaver en een laaggebruik van hulpstoffen geNvalueerd worden.

2.5

Relatie met andere PR programma's

Het programma heeft raakvlakken met een aantal andere PR-programma's: Bedrijfsvoering melkveehouderij
en milieu (1), Reductie van het mineralenoverschot in de melkveehouderij via aangepaste bemesting en
voeding (2 en 3), Bedrijfsvoering op droogtegevoelige gronden (8), Veehouderij en Natuur (10) en
Bedrijfsmodellen (16).
2.6 Doelgroepen
Melkveehouders, voorlichting, beleid, onderwijs.
3

ORGANISATIE/PLANNING

3.1

Samenwerking

Erwordt direct samengewerkt met het Louis Bolk Instituut (LBI), PAGV en LEI-DLO. Via werkgroepen wordt
ook contact onderhouden met AB-DLO, ID-DLO en LUW. De samenwerking zal bij de verdere uitwerking
van de plannen nader ingevuld worden.
Zowel voor de te volgen biologische bedrijven als de gangbare bedrijven met gras/klaver wordt nagegaan in
hoeverre koppeling met andere studies op praktijkbedrijven (o.a M D M groep en Marke) tot besparingen
kan leiden. Naastde door DWK toegezegde financiering wordt noggezocht naar aanvullende financiering.

I?-,

3.2

Begeleidingsstructuur

Voor de begeleiding van het onderzoek zijn of worden een aantal werkgroepen gevormd:
- Werkgroep biologische veehouderij (Veehouders, Louis Bolk Instituut, DLV, PR)
- Taakgroep Vlinderbloemige Voedergewassen (LUW, A8-DLO, LBI, PR, RVP, PACV).
- Klankbord groep van praktische veehouders.
3.3

Gebruik of aanschaf kostbare hulpmiddelen

- Apparatuur voor het meten van de nitraatuitspoeling en het nemen van bodemmonsters.
- Afhankelijk van de te kiezen opzet voor een biologisch proefbedrijf op Heino zal in gebouwen en
apparatuur geVnvesteerd moeten worden.
- Aanschaf van een machine ten behoeve van doorzaaien in de praktijk.
3.4

Omvang

Mensjaren W O : Vast 1.2 en tijdelijk 0.8.
Financiering:

4

OVERIGE RELEVANTE INFORMATIE

Lopende projecten behorend bij het programma:
1. Optimalisering bedrijfsvoering gras/klaver (project 33941; 1994-1997).
2. TeeltvoedergewassengeVntegreerde en biologische veehouderij (project 33732):
a) Effect van N en Pbemesting op Engels raaigras en gras/klaver mengsels (1995-1998).
b) Maairegime, N-bemesting en stoppelhoogte van gras/klaver (1995-1998).
c) Doorzaaien van gras en klaver (1995-1997). Externe financiering: NLG 110.000.
3. Opname gras/klaver (project 51131; 1995-1997). Onderzocht worden opname, melkproduktie en
benutting van gras/klaver mengsels invergelijking met Engels raaigras bij verschil in bijvoeding (krachtvoer of
snijmais op 2 niveaus), zowel vers als ingekuild.
4. Kengetallen biologische veehouderij

(project 33831;

1994-1996). Betreft waarnemingen op

praktijkbedrijven. Externe financiering: NLG 30.000.
5. Management Biologische Melkveebedrijven (MBM; project 33850; 1996-1999). Externe financiering
aangevraagd en ten deletoegezegd.
6. Onderzoek biologische veehouderij ("Heino"; project 33950; 1996-1999). Financieringgevraagd.
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PROGRAMMABESCHRIJVING

Programma16

Datum:3februari 1997
1

ALGEMENE GEGEVENS

1.1

DWT-code:

1.2

Volledige titelvan het programma
Het onderhouden en verder ontwikkelen van managementproducten ter ondersteuning van de
bedrijfsvoering in de melkveehouderij, waarin voedervoorziening, mineralenstromen, energie,
(milieu)technischeeneconomische kengetallen wordenberekend.

Werktitel: Managementproducten
1.3

Programmaleider: ir.G.A.A.vanAlem

1.4

Uitvoerende instellingen:PR

1.5

Looptijd: 1997 tot enmet 2000

1.6

Beknopte omschrijving
Het onderzoek richt zich op het onderhouden en verder ontwikkelen van
managementproducten zoals het BedrijfsBegrotingsProgramma Rundveehouderij (BBPR),met
inbegrip van alle onderdelen en achterliggende computermodellen. Met deze
managementproducten kunnen in bedrijfsverband individuele melkveebedrijven en/of
bedrijfsonderdelen worden nagebootst. Hierbij worden economiche en (milieu)technische
kengetallen berekend. Toepassing vindt plaats binnen het onderzoek, het beleid, de
voorlichting,hetonderwijs en hetbedrijfsleven.

1.7

Thema's
DWT-thema's
Milieu entechnologie, Instrumenten voor milieuzorg en milieubeleid, Bedrijfsontwikkeling,Sociaal-economische informatie voorziening
PR-trefwoorden
modellen, economie, milieu, mineralen, energie, management, biologische landbouw,
beheersbeperkingen, natuur.

2

INHOUDELIJKE BESCHRIJVING

2.1

Aanleidingen probleemstelling
Melkveebedrijven moeten in spelen op nieuwe technische ontwikkelingen, nieuwe
beleidsmaatregelen, veranderende wetgeving en invloeden van de consument. Voor het
voortbestaan van de sector en deze bedrijven is het belangrijk dat er sprake is van een
rendabele bedrijfsvoering. De ondernemer en het beleid willen daarom weloverwogen keuzes
te maken om op de diverse ontwikkelingen in te spelen. Daarbij dient vooraf een goed beeld
gevormd te zijn van de gevolgen van deze veranderingen. Het gaat daarbij uiteraard om het
totaal van de gevolgen voor het gehele bedrijf, en niet alleen voor het onderdeel waarop deze
verandering wordtdoorgevoerd.
Als hulpmiddel hiervoor is in de afgelopen jaren het BedrijfsBegrotingsProgramma
Rundveehouderij (BBPR) ontwikkeld. In dit model, en alle onderliggende modellen (zoals
diermodellen, graslandmodellen) zijn onderzoeksresultaten en beschikbare kennis op het
gebied van de melkveehouderij opgenomen. Met het model kunnen op strategisch niveau
(lange termijn) de gevolgen van veranderingen in de bedrijfsopzet en/of de bedrijfsvoering
vroegtijdig in beeld worden gebracht. Het model kent ondertussen een brede toepassing
binnen onderzoek, beleid,voorlichting,onderwijs en praktijk.
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Het actueel houden van het model is een voorwaarde voor toekomstig gebruik. Daarnaast
kunnenverschillende onderliggende delenvan het model worden uitgebreid enaangepast voor
middellange en korte termijn toepassingen (tactisch en operationeel management), zoals de
diermodellen en de graslandmodellen. Nieuwe managementproducten kunnen hieruit worden
ontwikkeld entoepgepast inde melkveehouderij.
2.2

Doelstelling
Doelstelling van dit programma is het individuele nabootsen van rundveebedrijven, rekening
houdend met hun specifieke omstandigheden, waarvoor het beschikbare computermodel
verder ontwikkeld en onderhouden moet worden. Economische en (milieu)technische
resultaten op bedrijfsonderdelen en voor het bedrijf als geheel worden gebruikt voor het op
strategisch niveau beoordelen van mogelijke aanpassingen op het bedrijf. Dit hulpmiddel
bestaat uit een groot aantal (gekoppelde) onderdelen, waarvan de belangrijkste hieronder
staan
- graslandmanagement (inclusief verdroging en vernatting)
- bemesting (landbouwkundig, milieudoelstelling)
- voedingendiermanagement
- mineralenstromenen -verliezen
- energie gebruik, methaan-enC0 2 -productie
- integratie vanbiologische melkveehouderij
- natuurbeheer (gebruiksbeperkingen, slootkantenbeheer)
- economie.
Daarnaast heeft dit programma tot doel om deze strategische managementondersteuning te
verbreden naar tactische en operationele ondersteuning, middels de ontwikkeling van diverse
nieuwe managementproducten.
Perspectief
Concreet betekent dit daterdoor dit onderzoeksprogramma er:
- een hulpmiddel beschikbaar is waarmee de effecten van veranderingen in de bedrijfsopzet
en/of bedrijfsvoering vooraf in bedrijfsverband kunnen worden doorgerekend (synthese
onderzoek),
- normen en kengetallen berekend kunnen worden, voor gebruik bij het analyseren en
begroten van bedrijfsresultaten,
- een hulpmiddel beschikbaar is waarmee het opstellen van prioriteiten binnen technisch
onderzoek kanworden ondersteund (middels verkenningen),
- de beschikbare kennis en onderzoeksresultaten op een eenduidige wijze in een "actieve"
vorm worden vastgelegd, en middels het gebruik van het computermodel ook direct
ontsloten worden naarde praktijk,
- bruikbare toepassingen beschikbaar komen voor het ondersteunen van de melkveehouderij
opstrategisch,en daaropvolgend ookoptactisch enoperationeel niveau.

2.3

Fasering en samenhang
Binnen dit programma wordt fasegewijze gewerkt aan het onderhouden en het verbeteren van
het computermodel. Het jaarlijkse standaard onderhoud bestaat uit het inbouwen van nieuwe
normen, kengetallen en prijzen. Uiteraard dienen ook de resultaten uit nieuw onderzoek te
worden geïntegreerd. Voorbeelden van dit reguliere onderhoud zijn de berekening van de
melkprijs, de berekening van mineralenverliezen (inclusief ammoniakemmissie en
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nitraatuitspoeling) en de integratie van nieuwe bemestings- of krachtvoeradviessystemen. Bij
dit jaarlijkse onderhoud hoort ook het verzorgen van de gebruiksvriendelijkheid en
bijbehorende documentatie, en hetontwikkelen van kleine,actuele afgeleide producten.
1997 1998 1999 2000
Prijzen, normen, kengetallen
Integrerenverbeterde rekenregels (alle onderdelen)
Verbeteren gebruiksvriendelijkheid (windows)
Graslandmanagement ondersteuning (strategisch naar operationeel)
Voeding melkkoeien
Voedingjongvee
Herziening veestapelmodel (veevervanging)
Diermanagmentondersteuning (strategisch naar operationeel)

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X

X
X

Naast dit reguliere onderhoud moeten ook grotere uitbreidingen en vernieuwingen aan de
diverse onderdelen worden doorgevoerd. Zo moet de simulatie van de grasgroei en het
graslandgebruik (graslandgebruikskalender) wordenverbeterd enwordt detoepassing ervan in
het operationele management nagestreefd. De simulatie gehele voeding (melk- en jongvee)
moet worden herzien, mede door de gestegen melkproductie. Hiervoor dient het nieuwe
koemodel te worden geïntegreerd. Uiteindelijk moet dit leiden tot de ontwikkeling van een
hulpmiddelwaarmee hetdiermanagement opoperationeel niveauondersteund kanworden.
Het jaarlijkse onderhoud (bovenste 3 regels in tabel) kan met de beschikbare menskracht
worden uitgevoerd.Voor de grotere uitbreidingen zal extra budget beschikbaar moeten komen
uit externe projecten enverkoopvandeproducten naarderden.
2.4

Aanpak en methoden
Het onderzoek kan getypeerd worden als modelonderzoek. Tijdens de verdere ontwikkeling
van het model worden actuele onderzoeksresultaten en beschikbare kennis van zowel
praktijkonderzoek, instituutsonderzoek en overige instellingen vastgelegd in rekenregels.
Hierbijwordt gebruik gemaakt vanbeschikbare literatuur en uniformerings-afspraken.
PRonderzoekers leverendekennis aan,vaak insamenwerking metcollega-onderzoekers van
andere instellingen.Demodellenworden getest, gevalideerd enbeschreven.
Waar mogelijk worden koppelingen gerealiseerd met modellen van andere organisaties. Op
deze wijze kanspecialistische kennis die vastgelegd is in modellen efficiënt toegepast worden.
Zo wordt er gewerkt aan een koppeling tussen specifieke grondwater modellen (SC-DLO) aan
het graslandgebruiksmodelvan het PR.
Voor een brede toepassing van de managementproducten in de praktijk, en het gebruik voor
operationeel
management
wordt
samenwerking
met
bestaande
melkveemanagementpakkettennagestreefd.

2.5

Relatie metandere programma's
- 1 , Bedrijfsvoering melkveehouderij en milieu
-2,Verminderen mineralenverliezen door bemesting en graslandgebruik
-3,Verminderen mineralenverliezen doorvoeding
-4,Verminderen ammoniakemissiedoor mestbehandeling
-7,Veehouderij meteen laaggebruik van hulpstoffen
-8, Bedrijfsvoering droogtegevoelige gronden

0

X

-10, Bedrijfsvoering melkveehouderij en natuur
- 1 1 , Bedrijfsvoering hoge melkproductie en koemodel
-13, Management
3

ORGANISATIE/ PLANNING

3.1

Samenwerking
Bij de ontwikkeling van de verschillende onderdelen van BBPR zal er nauw samengewerkt
worden met deverschillende afdelingen van het PR.Afdeling Weidebouw is sterk betrokken bij
de ontwikkeling van Normen Voor de Voedervoorziening, en draagt de kennis aan voor het
grasgroei- engraslandgebruiksmodel,en bodemprocessen. Met afdeling Dier en product wordt
samengewerkt bij de ontwikkeling van dier- en voedingsmodellen. Daarnaast wordt in
samenwerking met deze afdeling de simulatie vanenergie enwaterverbruik bijde melkwinning
gemodelleerd. Vanuit deafdeling synthese wordt kennis op het gebied van economie en milieu
(emissie, gebouwen, etc.) aangeleverd. Bovendien worden binnen deze afdeling de
ontwikkelde modellen zeer intensief gebruikt bij de studies in bedrijfsverband. Het bouwen van
de modellenvindt plaats indeafdeling Synthese.
Samenwerking vindt plaats met diverse externe organisaties. Zo wordt met het SC-DLO
samengewerkt op het gebied van bodem en grondwater. Hiervoor worden koppelingen tussen
verschillende instituutsmodellen gemaakt. Met dienst LBL wordt nauw samengewerkt op het
gebied
van
natuurontwikkeling,
beheersovereenkomsten,
verkaveling
en
herinrichtingsprojecten. Het Nutriënt Management Institute (NMI) draagt bij aan de
ontwikkeling vande bemesting en het mineralenstroommodel.
Om een goedetoepassing van de modellen binnen het agrarisch onderwijs te realiseren wordt
samengewerkt metStoas.
Ervaringenvan het modelgebruik inde praktijk worden verzameld bijde gebruikers,zoals DLV,
veevoederfabrieken, accountantskantoren en ook melkveehouders, en jaarlijks verwerkt in de
update.
Voor een bredere toepassing van de modellen in de praktijk wordt reeds samengewerkt met
leveranciers van managementsystemen. Op deze wijze kan de informatie die in een dergelijk
systeem isvastgelegd (automatisch) doorgegeven worden naar de diverse modellen. Hierdoor
kan een grote groep melkveehouders snel, nauwkeurig en eenvoudig gebruik maken van
actuele onderzoeksresultaten.

3.2

Begeleidingsstructuur
Binnen dit onderzoeksprogramma wordt de begeleiding verzorgt door de onderzoekers die hun
kennis en resultaten onderbrengen in de modellen. Hiervoor wordt per deelgebied gebruik
gemaakt van werkgroepen. Continu worden de ervaringen en wensen van alle gebruikers
verzameld, periodiek worden zeverwerkt enteruggekoppeld.
Voor de grotere uitbreidingen en vernieuwingen worden aparte werkgroepen ingesteld,
waaraan ook wordt deelgenomen door andere instellingen enorganisaties.

3.3

Gebruik ofaanschaf kostbare hulpmiddelen

3.4

Omvang
Voor dit onderzoeksprogramma een reguliere omvang voorzien van ongeveer 2 mensjaar per

id

jaar.
Grotere uitbreidingen en vernieuwingen van de modellen dienen middels externe financiering
gerealiseerd teworden. Hierbij wordt gestreefd naareenextrajaarcapaciteit van4 mensjaar.
OVERIGE RELEVANTE INFORMATIE
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1.1

ALGEMENE GEGEVENS
DWT-code:

1.2

Volledige titel van het programma
Ontwikkelen endemonstreren van een bedrijfssysteem inde melkveehouderij dat voldoet aan

Programmanummer: 1

strenge milieunormen.
Werktitel: Bedrijfsvoering

melkveehouderij

1.3

Programmaleider: F.C. van der Schans

1.4

Uitvoerende instellingen:PR, CLM enAB-DLO

1.5

Looptijd: 1992 t/m1996

en milieu

2

VOORTGANG

2.1

Inhoud
Doelstelling van proefbedrijf De Marke is het ontwikkelen en demonstreren van een zo
rendabel mogelijk bedrijfssysteem voor grondgebonden melkveehouderij dat voldoet aan
toekomstige stringente milieunormen. De doelstelling richt zich met name op mineralen (N en
P) en systeemvreemde stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen. Nevendoelstellingen zijn gericht
op broeikasgassen,energie, (grond-)water en natuurwaarden.
De afgelopenjaren isook op De Markeduidelijk geworden dat gemiddeldejaren niet bestaan.
In de periode juli 1995 tot en met juni 1996 was de neerslag ongeveer de helft lager in
vergelijking tot hetgemiddeldejaar. Daarnaast kenmerkte afgelopenjaar zichdoor een lange,
droge maar koude winter gevolgd door een droog voorjaar. De beginontwikkeling van gras en
maïs heeft hier onder te leiden gehad. Ten gevolgen van de droogte en de daardoor
geringere mobiliteit van fosfaat in de bodem werd niet alleen op De Marke paarse maïs
geconstateerd. Van mei tot en met juli is het grasland beregend. De maïs kreeg net op het
juiste moment een buitje. De opbrengsten van hetgrasland zijn ditjaar dan ook duidelijk lager
dan gemiddeld, verwacht wordt dat de maïs een goede opbrengst zal laten zien. Dit jaar zijn
voor het eerst geen voederbieten geteeld. Op de beschikbare ruimte is maïs geteeld welke
voornamelijk als MKSgeoogst wordt.
De melkproduktie ligt nog steeds boven de bij de opzet van het bedrijf verwachtte produktie
maar was iets lager dan het voorgaande jaar. Mede door een lagere gewasopbrengst van het
eigen land zijn het afgelopen jaar verschillende bijprodukten gevoerd, perspulp in de winter
en aardappelsnippers inde zomer. Hoewel ook deze bijprodukten enige nadelen hebben, zijn
de ervaringen positief. Afhankelijk vande inpasbaarheid in het rantsoen ende prijsverhouding
tussen bijprodukten en krachtvoeders zullen komend jaar eventueel weer bijprodukten
gevoerdworden.
Inonderstaande tabel zijn de mineralenbalansenvande afgelopen driejaar en de doelstelling
van De Marke weergegeven. Het gemiddelde stikstofoverschot van de boekjaren 1993/94,
1994/95 en 1995/96 ligt ruim 40 kg boven de milieudoelstelling. Dit wordt voor een belangrijk
deel veroorzaakt door de voorraadmutatie. De afgelopen jaren zijn de hoeveelheden
mineralen in voorraad aanmerkelijk afgenomen, gemiddelde 25 kg N per jaar. Ook voor
fosfaat geldt dat het overschot vrijwel geheel wordt veroorzaakt door de afname van de
voorraad. Het is niet duidelijk of deze voorraadmutatie een direct gevolg is van de lagere
bemestingsniveaus, vanjaarinvloeden of doordat het bedrijfssysteem nog niet stabiel is.
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Mineralenbalans De Marke (doelstelling, boekjaren 1993/94, 1994/95 en 1995/96 en gemiddeld)

Aanvoer (A)
krachtvoer
ruwvoer
kunstmest
organische mest
klaver
vee
depositie
diversen
Afvoer(B)
melk
vee
ruwvoer
Voorraadmutatie (C)
vee
ruwvoer
organische mest
krachtvoer
Overschot (A-B-C)

Stikstof (kg N/ha)
doel 93/94 94/95 9*5/96 93-96
195
235
220
219
203
41
70
75
76
82
7
11
8
0
2
75
75
75
53
96
0
0
0
0
0
25
12
5
8
8
0
0
0
0
1
49
49
49
49
49
5
4
4
5
4

Fosfaat (kgP205/ha)
doel 93/94 94/95 95/96 93-96
29
33
27
41
30
14
34
21
25
27
0
0
4
2
2
14
5
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0

70
62
8
0

84
65
11
8

73
64
9
0

72
62
10
0

77
64
10
3

30
25
5
0

34
25
7
2

30
24
6
0

29
22
7
0

32
24
7
1

0
0
0
0
0

-22
0
-35
11
2

-36
0
17
-50
-3

-17
-2
-20
5
0

-25
-1
-13
-11
0

0
0
0
0
0

-7
0
-5
-2
0

-14
0
2
-14
-2

-7
-2
-7
2
0

-10
-1
-3
-5
-1

125

141

198

165

167

0

14

11

7
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Het nitraatgehalte van het bovenste grondwater voldeed opnieuw, derde opeen volgende jaar,
aan de Europese richtlijn van 50 mg per liter. Een vruchtwisseling met een vanggewas onder
snijmais lijkt zijn vruchten af te werpen. De fosfaattoestand van de bodem (Pw en P-Al) loopt
terug met ongeveer 4% per jaar. Hierdoor is de fosfaatvoorziening van jonge snijmais niet
optimaal. De effecten worden in belangrijke mate voorkomen door na het ploegen de mest
aan te wenden. Hierdoor bevinden de meststoffen zich in de bovenste 10 centimeter van de
bouwvoor. Het eventueel nog optredende fosfaattekort heeft geen negatief effect op de
opbrengst vande snijmaïs.
Bij de voeding blijkt telkens weer dat het moeilijk is om alle dieren op alle normen te voeren.
Op De Marke speelt dit nog sterker omdat er gestreefd wordt naar vier normen (VEM, DVE,
OEB en P) te voeren. Helaas laten de beschikbare voedermiddelen eenjuiste balans tussen
deze voederwaarden in het rantsoen niet altijd toe en worden sommige dier categorieën
duidelijk boven DVE-,OEB- en/of P-normgevoerd.
Het bedrijfseconomische resultaat van De Marke is moeilijk te vergelijken met andere
bedrijven. Het saldo opbrengsten minus voerkosten isgelijk aan dat van praktijkbedrijven. De
overige kosten, loonwerkkosten, kosten van machines en werktuigen en kosten van grond en
gebouwen zijn aanmerkelijk hoger. Uit de bedrijfseconomische boekhouding konden geen
duidelijke conclusies getrokken worden ten aanzien van de kosten van de voor De Marke
geldende milieudoelstellingen. Een analyse van de LUW en een gezamenlijke
bedrijfseconomische evaluatie door De Marke, PR en LEI moet meer licht in deze materie
verschaffen.
Met geavanceerde meetapparatuur kan de ammoniakemissie in de stal worden bepaald.
Verwacht wordt dat eind 1996 / begin 1997 de eerste resultaten hiervan gepresenteerd
kunnenworden.
Inenkele deelprojecten hebben de ammoniakemissie in het veld (bij beweiding en bemesting)
ende kosten van het oogsten van maisstro extra aandacht gekregen.

2.2

Kennisoverdracht
- Afgelopen jaar drie publikaties van De Marke verschenen: 'Evaluatierapport eerste fase
project De Marke', 'Integrale monitoring van stikstofstromen in bodem en gewas' en
'Milieuverantwoorde melkveehouderij op lichte zandgrond bij een gangbaar melkquotum'.
Tevens is het interne rapport 'Mogelijkheden voor MKS en (gelijktijdige) oogst van maïsstro'
opgesteld enzijn een vijftal publikaties momenteel indruk.
- Met regelmaat wordt inde Periodiek gepubliceerd.
- Tientallen artikelen en enkele interviews over De Marke zijn in de vakpers verschenen.
Daarnaast zijn eengroot aantal lezingen endiscussieavonden verzorgd.
- Het aantal bezoekers aan De Marke ishet afgelopenjaar de 30.000gepasseerd.
- De Marke heeft de Teijler milieuprijs in ontvangst mogen nemen. Deze prijs is bedoeld voor
projecten ophet gebied van milieuwaarin men succesvol isgeweest inde communicatie naar
en met de maatschappij.
- Erzijn opnieuw Open Dagengeorganiseerd.
- Indecember 1995 heeft de studiedag 'Integrale monitoring van stikstofstromen in bodem en
gewas, resultaten van proefbedrijf De Marke' plaatsgevonden.
- Injuni 1996 heeft een minisymposium plaatsgevonden waar de onderzoeksplannen voor de
tweede fase van De Marke zijngepresenteerd.

3
3.1

PLANNING
Inhoud
Naast de ammoniakemissiemetingen in het veld die in het groeiseizoen van 1996
plaatsvinden zullen ook metingen aan de methaanemissie in de stal (winter 1996/97)
uitgevoerd worden. Op verschillende terreinen (met name bemesting en voeding) wordt extra
aandacht besteed aan het terugdringen van de mineralenverliezen. Indien noodzakelijk (en
mogelijk) zal beneden de huidige geldende normen gewerktworden.
Ditjaar zijn plannen uitgewerkt voordetweede fase van De Marke. Het bedrijfssysteem wordt
in verband met de continuïteit niet ingrijpend aangepast. De belangrijkste aanpassing is het
verdwijnen van de voederbieten uit het bouwplan. Ook het onderzoek wijzigt slechts in
geringe mate. De nadruk blijft liggen op de stikstof- en fosfaathuishouding. Echter aspecten
als economie, natuur, energie en waterverbruik krijgen een belangrijke plaats de komende
jaren. Momenteel wordt de bedrijfseconomie van De Marke uitgebreid geëvalueerd en worden
plannen gemaakt voor natuur en natuuronderzoek op De Marke. Daarnaast krijgt de
voorlichting een belangrijkere rol binnen dit project en wordt gekeken naar mogelijkheden om
de kennis van De Marke beter toegankelijk te maken. Hierbij wordt gedacht aan een groep
voorioperbedrijven rondom De Marke. Met de kennis opgedaan op onder andere De Marke
proberen deze bedrijven met concrete (milieu-) doelstellingen duurzame melkveehouderij te
ontwikkelen. De plannen voor de tweede fase van De Marke zijn door de financiers
goedgekeurd. Daarnaast is ergrote belangstelling voor het project met de voorioperbedrijven
dat vanaf 1997circa 5tot 6jaar zal gaanduren.
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DWT-code:
Intern nummer.2
Volledige titel van het programma
Optimalisering van stikstof- en fosfaatbemesting uit landbouwkundige en milieukundige doelstellingen.
Werktitel: Duurzame bemesting
Programmaleider: Ir.Th.V. Vellinga
Uitvoerende instellingen:PR
Looptijd:1996t/m 1999
Beknopte omschrijving
Het onderzoeken van de werking van mineralen in organische mest en van de aanwendingsmogelijkheden van mest bij emissie-arme toediening. Het ontwikkelen van bemestingsmethoden en aanpassingen in het graslandgebruik om de verliezen van mineralen (met name ammoniakemissie en nitraatuitspoeling) terug te dringen. Bij deze ontwikkeling wordt een daling van de productiviteit van het
graslandzoveel mogelijk beperkten in ieder geval gekwantificeerd.
Thema's
DWT-themäs
Geïntegreerde en biologische bedrijfssystemen/Mest en ammoniak/Instrumenten voor milieuzorg en
milieubeleid
PR-trefwoorden
Werkingdierlijke mest/stikstofbemesting/beweiding/fosfaatbemesting
VOORTGANG
Inhoud
Stikstof: Invloed van deverminderingvande N-bemesting op graskwaliteiten dierprestaties.
Het onderzoek naar de invloed van een verlaagde N-bemesting op gras-en kuilopname en op de dierlijke productie is in 1996 uitgevoerd als beweidingsproef op drie locaties: zand (Bosma Zathe), veen
(Zegveld) en klei (Waiboerhoeve). Op zand en klei wordt door verlaging van de bemesting een lagere
melkproductie gevonden, deze resultaten zijn vergelijkbaar met de resultaten van 1995. Op veengrond iser nauwelijks een effect van verlaagde bemestingop melkproductie. Wel zijn daar veranderingen in de botanische samenstellingwaargenomen.
Stikstof:Invloed van beweiding op de stikstofverliezen.
Het onderzoek op zandgrond naar mogelijkheden om de uitspoeling te verminderen bij beweiding is
beschreven in een intern PR-rapporten gepubliceerd in de Proceedings van de 9e Nitrogen Workshop
in Braunschweig. De technische resultaten zijn eveneensgebruiktvoor berekeningen in bedrijfsverband
voor hetsymposium "Stikstof in Beeld"van 25 juni 1996.
Op basisvan berekeningen in 1995 zijn richtlijnen ontwikkeld voor bemesting en graslandgebruik voor
veehouders in grondwaterbeschermingsgebieden. Deze richtlijnen zijn in de zomer en de herfst van
1996 al gebruikt in devoorlichting aanveehouders. In de winter van 1996/1997 worden de richtlijnen
uitgebreid metdeteeltvansnijmaïs.
Stikstof: Toetsingvan de methode voor inschattingvan de mineralisatie
In 1996 zijn op deverschillende locaties proefvelden aangelegdom meer gegevenste verzamelen over
de voorspelling van de stikstoflevering door de grond. Gezocht is naar parameters die de gemiddelde
stikstoflevering voorspellen, deze is van belangvoor de tactische bemestingsplanning. Ook zijn tijdens
het groeiseizoen vele metingen gedaan om de actuele stikstoflevering te voorspellen en zo de operationele bemestingsplanning te kunnen verbeteren. Het inschatten van de stikstoflevering op jaarbasis is
goed gelukt, de resultaten daarvan zijn gepresenteerd op het symposium "Stikstof in Beeld" op 25 juni
1996. De resultaten worden nu gebruikt bij een aanpassingvan de bemestingsadviezen. Voorspelling
van de stikstoflevering binnen het groeiseizoen is lastiger. Op het symposium "Stikstof in Beeld" zijn
hiervoor wel aanzetten gepresenteerd. In 1997 worden daarvoor op bestaande proefvelden nog metingengedaan.

Het SANS-onderzoek geeft aanwijzingen dat de hoeveelheid minerale N voor de eerste snede van invloed isop de optimale Ngift. Hier liggen mogelijkheden voor correctie van de bemesting.
Het SANS-onderzoek op lössgrond is in 1996 ongewijzigd voortgezet.
Stikstof: Ontwikkelingvan een bemestingsadvies voor herinzaai.
Op het proefveld van de maïs-gras-vruchtwisseling zijn ook in 1996 nog metingen verricht De gegevenszuHensamen metgegevens van proeven van de DLO-instellingen worden geëvalueerd. In februari
1997 is een overlegvan alle onderzoekinstellingen om te komen tot aanbevelingen voor de bemesting
bij herinzaai van grasland. Publicatie van resultaten heeft nog niet plaatsgevonden.
Stikstof: Het bemestingssysteem Ntegratie ontwikkelen toteen praktijkrijp systeem
In 1996 is de koppeling van de verschillende onderdelen van Ntegratie tot stand gekomen en is gewerkt aan de calibratie van het model aan de hand van proefveldgegevens. Voor de bemestingsadvisering in Ntegratie is een methode ontwikkeld die gebruikt maakt van kwantitatieve risico-analyse. De
advisering kan eveneens worden gebaseerd op landbouwkundige én milieukundige criteria. In 1997 zal
het model worden gevalideerd op een aantal bestaande proefvelden.
Met de beschikbare kennis is in 1996 een start gemaakt met de verbetering van de bemestingsadviezen. Stapsgewijs zullen deze adviezen worden verbeterd.In de eerste stap wordt beter rekeninggehouden met de stikstoflevering en met de streefopbrengst in de volgende snede. In de tweede stap wordt
de bemesting aangepast voor actuele groeiomstandigheden. Daarbij wordt het gevalideerde programma Ntegratie gebruikt.
Stikstof: Ontwikkelingvan een nauwkeurigsysteemvan kunstmest strooien
In samenwerking met AB-DLO is in 1996 contact gelegd met een bedrijf dat voor een redelijke prijs
een "Precisiebemester" kan leveren. Een prototype is in de nazomer van 1996 gebouwd en op de
open dagen van de Waiboerhoeve getoond. Met AB-DLO is een taakverdeling afgesproken voor het
verdere onderzoek: ontwikkeling van nieuwe technieken en principes door AB-DLO, uittesten op
proefbedrijven en opsporen praktische knelpunten door PR.
Fosfaat: Vaststellen van de invloed van verlaagde P- en N-bemesting onder maai- en beweidingsomstandigheden op grasproduktie, graskwaliteit, bodemvruchtbaarheid, dierprestaties en -gezondheid.
In 1996 is proefveldonderzoek uitgevoerd op zandgrond (gestart in 1995) en fosfaatfixerende rivierklei
(gestart in 1996). In de eerste snede van 1996 op zandgrond zijn duidelijk effecten van de fosfaatbemesting van 1995 aangetroffen. Erzijn duidelijke aanwijzingen voor een interactie tussen N en P. Bij
een lage N-bemesting zijn de effecten van een lage P-bemesting kleiner dan bij een hoge N-bemesting.
De effecten van een lagere P-bemesting komen vooral tot stand in de eerstesnede.
Naar aanleidingvan hetverschijnen van de Integrale Notitie isdoor PR, NMI, AB-DLO en SC-DLO een
projectvoorstel gemaakt om de verschillende verliesnormen (landbouwkundig, milieukundig en beleid)
te toetsen op landbouwkundige effecten (opbrengst en kwaliteit) en milieukundige effecten (vastlegging
en uitspoeling). Deze toets wordt uitgevoerd op zand-, klei- en veengrond. Een selectie van de proefvelden isgestart.
Fosfaat: Verbeteringvan het P-bemestingsadvies bij herinzaai/fisfaat in diepere lagen
In alle proeven met fosfaatbemesting is bemonstering uitgevoerd tot 40 cm diepte. Het belangvan fosfaat op verschillende dieptes kan daarmee afdoende worden beschreven.
Fosfaat: Verbeteringvan de P-benutting uit mestflatten.
In het projectvoorstel voor toetsing van de verschillende verliesnormen voor fosfaat wordt door het
AB-DLO tijd en geld gereserveerd voor het meten van fosfaatbenutting en -verliezen rond en onder
mestflatten.
Organische mest: Vaststellen van werkingscoëfficiënten voor N en P bij sleepvoeten- en sleufkoutermachines op verschillende tijdstippen in hetgroeiseizoen.
In het onderzoek naar de interactie tussen N en Pop zandgrond isvoor het tweede achtereenvolgende
jaar de fosfaatwerkingvan sleufkouteraanwending onderzocht. Geen onderzoek isgedaan naar de stikstofwerking bij verschillende aanwendingsmethoden.

Organische mest:Ontwikkeling van een bemestingssysteem, gebaseerd op een mineralenscheidingvan

de mest.
Dit onderdeel heeft in het onderzoekprogramma een lagere prioriteit. Er is in 1996 geen aandacht aan
besteed.
Organische mest: Ontwikkeling van een advies voor aanwending van organische mest ter verkleining
van de risico'svan eente hoge K-gift.
Aan dit onderdeel isin 1996 geen aandacht besteed.
Organischemest:Vaststellen van de opbrengstderving door berijding onder natte omstandigheden.
De berijdingsproef op komklei is in 1996 niet uitgevoerd. Door de droge winter was de kans op berijdingssschade erg klein. Het proefveld heeft eveneens sterk geleden onder de strenge vorst, waardoor
ook geen betrouwbare opbrengstbepalingen gedaan konden worden.
Algemeen:
Het project "Management Duurzame Melkveehouderijbedrijven" is voortgezet en heeft veel gegevens
opgeleverd die in diverse publicaties zijn beschreven.
In het samenwerkingsproject voor analyse van gegevens van grond en gewas in samenwerking met het
BLGG isveel aandacht besteed aan P-en K-gehalten indegrond en het K-gehalte ingraskuilen.
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Capaciteit
N.v.t.

2.3

Kennisoverdracht
Praktijkonderzoek
RGM Meijer en ThV Vellinga, Verlaging stikstofbemesting op grasland kost melk. Praktijkonderzoek
1996(1)
W van Dijk, T. Baan Hofman en APWouters. Technische resultaten wisselbouw mais-gras. Praktijkonderzoek 1996(1)
JMA Nijssen.Wisselbouw mais-gras economisch niet aantrekkelijk. Praktijkonderzoek 1996(1)
AP Wouters en RGM Hofstede. Verloop van N mineraal op gemaaid grasland. Praktijkonderzoek
1996(1)
J Veling.Gezondheidsregistratie op MDM-bedrijven (1993/1994). Praktijkonderzoek 1996(2)
DJden Boer. Fosfaattoestand op peil bij bemestingvolgens advies. Praktijkonderzoek 1996(3)
RLM Schils en PJM Snijders. Fosfaatbemesting op grasland in relatie tot stikstofbemesting. Praktijkonderzoek 1996(4).
ThV Vellinga, M Mooij en AHJ van der Putten. De nitraatreductieplanner: handvatten voor beter
grondwater. Praktijkonderzoek 1996(4)
ThVVellinga en EDTeenstra.Goede bemestingvraagtgoed advies, praktijkonderzoek 1996(5)
Overige publicaties
ThV Vellinga en G Holshof. Influence of N on crown rust, Proceedings BGS-meeting, december
1995
ThV Vellinga, RGM Zom en AP Stegeman. Effectverlaging Nbemesting op graslandgebruik, graskwliteiten dierprestatie. In: Gebundelde verslagen NVWV, 1996
ThV Vellinga en RGM Zom. Invloed verlagingstikstofbemesting op opbrengst en kwaliteit. Veeteelt,
april 1996
ThV Vellinga en RGM Zom. Invloed verlaging stikstofbemesting opdierprestaties. Veeteelt april
1996.
ThV Vellinga, RGM Zom en FMandersloot. Invloed verlaging stikstofbemesting op bedrijfsresultaten. Veeteelt, mei 1996
JHassink. Voorspellingvan hetstikstofleverend vermogen van graslandgronden. In: Stikstof in Beeld,
FOMA-symposium 25 juni 1996.
AHJ van der Putten en ThV Vellinga. De invloed van graslandgebruik op de benutting van toegediende stikstof. In: Stikstof in Beeld, FOMA-symposium 25 juni 1996.
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• AP Wouters en JHassink. Bijsturen van de N-bemesting tijdens het seizoen. In: Stikstof in Beeld,
FOMA-symposium 25 juni 1996.
• ThV Vellinga, AHJ van der Putten, CW Roest, W Corre en DW Bussink. We kunnen nog beter bemesten. In: Stikstof in Beeld, FOMA-symposium 25 juni 1996.
• M.Mooij, ThV Vellinga enAHJ van der Putten. De nitraatreductieplanner. In:IKC-extem
Publicaties.
• Wisselbouw mais-gras economisch niet interessant. PR-publicatie 113.

3

PLANNING

3.1

Inhoud
De planningvan het programma "Duurzame Bemesting" isin grote lijnen zoals bij de aanvangvan het
programma was voorzien: Bij stikstof de aandacht op ontwikkeling van adviezen. Bij fosfaat meer de
aandacht op de verzameling van kennis, met de adviezen op langere termijn. De aandacht voor organische mest blijft beperkt.
Overzichtvan degeplande activiteiten per onderwerp:
Stikstofonderzoek:
• Voortzetting beweidingsonderzoek metverlaagde bemestingopzand en veen
• Verfijning bemestingsadviezen entoetsing in de praktijk.
• Opstellen adviezen voor bemesting bij herinzaai vangrasland.
• Validatie van Ntegratie en toetsen systeem van kwanititieve risico-analyse bij de bemestingsadvisering
• Uitbreiden Nitraatreductieplanner metsnijmais enflexibel criterium
• Proeven over stikstofleveringtijdens hetgroeiseizoen.
• Proef met invloed van Nmin in hetvoorjaar op optimale stikstofgift op klei
• Proefdraaien met nieuwe precisiebemester op de Waiboerhoeve. In samenwerking met AB-DLO
berekenen en publiceren perspectieven van precisiebemesting.
Fosfaatonderzoek:
• Voortzetting van proeven met interactie N en Pop zand en rivierklei. Geen uitbrediing naar veengrond.
• Starttoetsen en demonstreren verliesnormen voor fosfaatop zand, klei enveen.
Organischemest:
• Fosfaatwerking bij sleufkouteraanwending.
Algemeen:
• Meedoen invervolgproject voor MDM-bedrijven

3.3

Kennisoverdracht
Van alle uitgevoerde veldproeven worden documentatieverslagen geschreven. Deze dienen als basis
om verdere kennisoverdracht te realiseren.Van alle afgesloten onderzoek zullen artikelen verschijnen in
het Praktijkonderzoek en eventueel in devakbladen.Van lopende onderzoeken kanslechts in beperkte
mate worden gepubliceerd in Praktijkonderzoek, de resultaten moeten eerst worden bevestigd door
meerjarig onderzoek. Zeker bij fosfaat moet worden gewaakt voor overhaast uitdragen van kortlopend
proefveldonderzoek.
Het SANS-onderzoek en de nieuwe bemestingsadviezen zullen als PR-publicaties naar buiten komen.
Over de nieuwe bemestingsadviezen zijn contacten gelegd metdevakbladen.
Het MDM-project wordt afgesloten met een speciale publicatie, waaraan het PReen bijdrage zal leveren.
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Projectenoverzicht
Project,proef

Locatie

51121.2066
51121.2578
51121.5570
31111.1556
35150.0000
35160.0000
35171.0000
35111.
33973.3504
33973.0000
35140.0000
33951.3603
35149.0000
35240.0000
35981.0000
36911.0000
36971.0000
35151.2586
35151.3627
35170.1618
35170.3636
35170.2106
35170.5625
35170.25..

Wbh
BZ
ZV
AH
Wbh
Alles
CD
CD
BZ
CD
AH
CD
Wbh
ZV
BZ

Omschrijving
project
Weiden laagN
idem
idem
Nmin bij eerder opstallen
Milieukundigbemestingsadvies
Strooien
Bemestingsadviezen
SANS/löss
Gras/maisvruchtwisseling
Bemestingsadvies herinzaai
Ntegratie
Berijden komklei
Programmaleiding FOMA
Stikstofnormstelling
Crasaanboden opname
M D M (oud)
M D M (nieuw)
N x Pinteractie
N x Pinteractie
Pnorm
Pnorm
Pnorm
Pnorm
Pnorm

OVERIGE OPMERKINGEN
Geen.

1 ,

Laatste
proefjaar
1996
1997
1997
1995
1998
1996/1998
1996

Laatste
rekenjaar

1997
1998
1998
1997
1997
1999

1995
1996

1996
1999
1999
2000
2001
2001
2001
2001
2001

1997
1997
2000
2000
2001
2002
2002
2002
2002
2002

Eindrapportage
1997
1998
1998
1996
1997
1998
1998
1997/1998
1997
1997
1999
1997
1996
1996
1997
1997
2000
2000
2001
2002
2002
2002
2002
2002

VOORTGANGSRAPPORTAGE
1
1.1
1.2

ALGEMENE GEGEVENS
DWT-code:
Programmanummer: 3
Volledige titel van het programma
Verbeteren van de mineralenbenutting op melkveebedrijven door rantsoensamenstelling en voermethode.

Werktitel: Verbeteren mineralenbenutting door voeding
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

2
2.1

Programmaleider: Ir. R. Meijer
Uitvoerende instellingen: PR, CLO-instituut voor de veevoeding 'De Schothorst', ID-DLO, LUWVeevoeding en GD
Looptijd: 1996 t/m 2000
Beknopte omschrijving
In dit programma staat het verbeteren van de mineralenbenutting (N,P) op melkveebedrijven door
voedingsmaatregelen centraal. Daarbij wordt voornamelijk aandacht besteed aan rantsoensamenstellingen voermethode.
Trefwoorden
Veevoeding, mesten ammoniak, mineralenbenutting, eigen krachtvoerteelt, energieverbruik
VOORTGANG
Inhoud
OEB-niveau en ureumgehalte in melk
Nadat in een eerder stadium validatie van de DVE-norm voor melkvee heeft plaatsgevonden is de
afgelopen jaren aandacht besteed aan het effect van variatie in OEB-niveau. Hoewel de OEB in theorie gelijk aan 0 mag zijn wordt op basis van dit onderzoek (7 productieproeven) voor de praktijk
geadviseerd om een OEB van ca. 300 à 350 aan te houden. Daarmee wordt rekening gehouden
met onvermijdelijke stikstofverliezen die optreden in de pens (ID-DLO) en is tevens een veiligheidsmarge ingebouwd om te voorkomen dat individuele dieren een tekort aan OEB hebben. Als
graadmeter voor de OEB in het rantsoen kan het ureumgehalte in de tankmelk worden gebruikt. Als
richtlijn kan worden uitgegaan van 25 à30 mg/dl.

Tarwe
Op proefbedrijf Bosma Zathe iseen oriënterende proef uitgevoerd waarin isgekeken naar het effect
van het vervangen van een deel van het mengvoer door tarwe. Vervanging van mengvoer door tarwe
had een lagere ruwvoeropname tot gevolg. Ook de melkproductie en het vetgehalte waren lager
terwijl het eiwitgehalte iets hoger was als gevolg van indikking. De stikstofbenutting was ca. 2% hoger op het rantsoen met tarwe.
Snijmaïsbijvoeding in de weideperiode
Op de Waiboerhoeve is een proef herhaald waarin is gekeken naar het effect van de verdeling van
snijmaïsbijvoeding over de dag. In deze proef zijn de systemen beperkt weiden en siëstabeweiding
op stal nagebootst door 6 kg ds snijmaïs in 1 gift (beperkt weiden) of in 2 giften (siëstabeweiding)
aan te bieden. De voorlopige resultaten van 1996 lagen in lijn met de resultaten van 1995; een hogere melk- en melkeiwitproductie wanneer de snijmaïs in 2 giften wordt aangeboden.
Aminozuurtoevoeging
Op de Waiboerhoeve en op Zegveld is gekeken naar het effect van het toevoegen van darm verteerbare methionine (DVMET) aan een rantsoen bestaande uit resp. graskuil/snijmaïs (50/50) of
100% graskuil. Op het graskuil/snijmaïs-rantsoen had het toevoegen van extra DVMET nauwelijks
effect op de productieresultaten en stikstofbenutting. Op het graskuilrantsoen had toevoegen van
DVMET een hogere ruwvoeropname en als gevolg daarvan een hogere melk- en melkeiwitproductie
tot gevolgterwijl de stikstofbenutting nauwelijks verschillend was.

2.2

Capaciteit

2.3

Kennisoverdracht
Publicaties 1996
• Boxern, Tj. en J.Zonderland. Aardappelpersvezels als krachtvoervervanger bij melkvee. PO 1996
(2).
• Meijer, R., G. Remmelink en Tj. Boxem. Beperken stikstofverliezen door verlaging OEB in rantsoen. PO 1996 (4) enVeeteelt augustus 1 1996.
• Meijer, R. Voeren op maat met minder eiwit en fosfaat. PO 1996 (5) en Boerderij/Veehouderij
81 o. 20.
• Meijer, R., G. Remmelink en Tj. Boxem. OEB-niveau in melkveerantsoenen. PR-publicatie 116.
• Schepers,J.en R. Meijer. Ureumgehalte in tankmelk alsgraadmeter voor stikstofverlies. PO 1996
(3) en Veeteelt maart 2 1996.
• Schepers, A. J. and R.G.M. Meijer. Evaluation of dietary nitrogen utilization of dairy cows based
on urea concentration in milk. Journal of dairy science (submitted).
• Zom, R. Maiskolvensilage voor melkkoeien in de weideperiode. PO 1996 (2) en Boerderij/Veehouderij 81 n o . 1 1 .
• Zom, R.L.G and R.G.M. Meijer. Home grown concentrates for dairy cows 1. Effects of maizehusk-cob silage and fodder beet used as replacements for purchased concentrates or grass silage
on milk performance and N-utilization. Animal Science (submitted).
• Zom, R.L.G and R.G.M. Meijer. Home grown concentrates for dairy cows 2. Effects of maizehusk-cob silage used as replacement for beet pulp or fresh cut herbage on milk performance and
N-utilization. Animal Science (submitted).
Inleidingen
Boxem, Meijer en Zom hebben door inleidingen aan collega-onderzoekers en veehouders bovengenoemde onderzoeksresultaten uitgedragen (zie ook jaarverslagPR).
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PLANNING
Inhoud
Het EG-project krachtvoervervangers en het OEB- en ureumonderzoek is afgerond. Het onderzoek
naar tarwe, snijmaïsbijvoeding in de zomer en darm verteerbare aminozuren wordt voortgezet.
In het tarwe-onderzoek wordt deze winter een individuele voederproef uitgevoerd waarin 2 niveaus
van tarwe worden gevoerd (0, 2 of 4 kgtarwe).
In het onderzoek 'snijmaïsbijvoeding in de zomer' zullen beide systemen ook onder beweidingsomstandigheden worden vergeleken waarbij tevens aandacht zal worden geschonken aan het
mest- en urineergedragvan de koeien.
In het onderzoek naar 'darm verteerbare aminozuren' wordt deze winter naast DVMET ook gekeken
naar het effect van darm verteerbare lysine (DVLYS).

3.2

Capaciteit

3.3

Kennisoverdracht
In 1997 zullen er artikelen verschijnen over 'snijmaïsbijvoeding in de zomer' (april '97), 'tarwe in
melkveerantsoenen' (oktober '97) en 'darm verteerbare aminozuren' (oktober '97).
Overzicht projecten
51321 Nutriëntenopname en -benutting
51461 Darm Verteerbare Aminozuren

3.4

4

OVERIGE OPMERKINGEN
Het EG-project krachtvoervervangers is door PRafgerond en vastgelegd in 2 wetenschappelijke artikelen. De financiële afwikkeling en de afronding van het eindverslag van het totale project laat in tegenstelling tot de planning nog op zich wachten, met name als gevolg van personele wisselingen in
Brussel (projectcoördinator). De voorbereidingen zijn reeds gestart om een nieuw projectvoorstel in
te dienen voor financiering bij de EG als vervolg op het project krachtvoervervangers. Aan dit projectvoorstel wordt naast PR meegewerkt door collega-onderzoekers uit Schotland (SAC), Denemarken, Zweden en mogelijk nog een vijfde participant. Getracht wordt om in dit project de proeven
met snijmaïsbijvoeding in de zomer (beperkt weiden vs.siësta beweiding) onder te brengen.
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