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Methaan: rekenen zeker
zo goed als meten
Uitstoot van het broeikasgas methaan is een belangrijk
aandachtspunt binnen Koeien & Kansen. Kunnen we de
methaanemissie via voedingsmaatregelen verminderen en
kan dat zonder ongewenste neveneffecten? Begin februari
is tijdens een voedingsworkshop aandacht besteed aan dit
onderwerp.
De workshop richtte zich op de vraag
of de manier waarop we de methaanemissie bepalen eigenlijk wel goed
genoeg is. Metingen zijn lastig, dus
de keuze valt vaak op berekeningen.
Maar kloppen die wel? Kunnen we
daar onderbouwde conclusies aan
verbinden? De bedrijfsspecifieke

methaanemissies die we in het K&K
onderzoek naar voedingsmaatregelen
gebruiken, volgen uit rekenwerk. Er ligt
dus geen enkele methaanmeting op
de praktijkbedrijven onder.
Om de bovenstaande vraag te beantwoorden werd tijdens de voedingsworkshop een bezoek gebracht

Bertus Menkveld over
methaanuitstoot
“We proberen de methaanuitstoot te beperken. Daarom hebben we ook
een tijdje geëxperimenteerd met soja in plaats van raapschroot. Als je –
zoals ik – al jaren meeloopt met Koeien & Kansen krijg je toch veel meer
informatie dan wanneer je alleen af en toe een artikeltje leest. Je probeert
eens wat uit en experimenteert wat.
Tijdens de voedingsworkshop hebben we de respiratiecellen bekeken en
uitleg gekregen. Ik was onder de indruk van hoe netjes er gemeten werd.
Toevallig wordt er momenteel bij mij in de stal onder de roosters gemeten door Wageningen UR. Ze experimenteren met een soort ‘paraplu’
bovenop de mest. De mestsamenstelling wordt bekeken én de gassen die
eraf komen. Dat is weer een andere methode, die misschien aanvullend
kan zijn op de modellen en berekeningen.”

aan het proefbedrijf van Wageningen
Universiteit. Jan Dijkstra gaf eerst een
overzicht van de mogelijkheden om
methaanemissie te meten, inclusief
de nauwkeurigheid van die metingen. Metingen op praktijkbedrijven
blijken een grote onnauwkeurigheid
te hebben. Eigenlijk krijg je alleen
goede metingen via respiratiecellen. Daarom heeft de overheid een
vierjarig onderzoeksprogramma
(Emissie Arm Veevoer) gefinancierd
waarin voor veel voedermiddelen
de methaanemissie is gemeten. De
deelnemers aan de workshop konden op het praktijkbedrijf zien hoe
respiratiecellen worden gebruikt voor
emissiemetingen.
Die metingen in respiratiecellen zijn
onder andere gebruikt om een rekenmodel voor methaan te valideren. Dat
rekenmodel blijkt een grote nauwkeurigheid te hebben en biedt het grote
voordeel dat het gebruikt kan worden
voor veestapels in de praktijk, terwijl
de resultaten van de respiratiecellen
betrekking hebben op individuele
dieren.
Nauwkeurig rekenen
Wanneer het betreffende rekenmodel
wordt gebruikt om de methaanemissie op een Koeien & Kansenbedrijf te
berekenen, dan gebeurt dat met een
grotere nauwkeurigheid dan wanneer de methaanemissie ter plekke
zou worden gemeten. Zo uitgevoerd
is rekenen nauwkeuriger dan meten!

Gezamenlijk belang
‘Zou je niet een baantje zoeken?’, vroeg ik onze oudste die
na school graag op de bank ligt
met een telefoon in zijn hand.
‘Waarom?’, was zijn primaire
reactie. Tja, het leek ons opvoedkundig wel zinvol dat hij leert zijn
eigen geld te verdienen. En hij
heeft meer geld tot zijn beschikking. Voordeel voor iedereen zou
je zeggen. Logisch toch?
Maar wat logisch is voor de één,
is voor de ander helemaal niet
vanzelfsprekend. Dat zie je ook
bij relatief onbekende thema’s in
de melkveehouderij. ‘Water’ is
daar een voorbeeld van.
We hebben water nodig voor de
groei van de gewassen en als
drinkwater voor het vee. Dus
in de melkveehouderij denken
we nog wel eens dat het waterschap er voor moet zorgen dat
we onbelemmerd kunnen beregenen en schoon drinkwater
hebben. Dat er vanuit Europa,
de waterschappen en de nationale overheid ook eisen worden
gesteld aan grond- en oppervlaktewater lijkt geen belang van de
melkveehouderij. Of is het dat
toch wel?
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Melkveehouders uit Koeien &
Kansen kwamen er in gesprekken met waterschappen achter
dat er wel degelijk raakvlakken
en gezamenlijke belangen zijn.
Want afspoeling van mineralen
wordt bijvoorbeeld voorkomen
door een vruchtbare bodem met
veel organische stof. Afspoeling
via grond- en oppervlaktewater is
jammer van de nutriënten. Zeker
nu de gebruiksnormen al zo laag
zijn… Dus een goede waterkwaliteit raakt via een goede bodemvruchtbaarheid wel degelijk het
belang van de melkveehouder.
Toch wel logisch!

Veehouderij en
waterbeheer gaan
hand in hand!
De ontwikkeling van de BedrijfsWaterWijzer als aanvulling op
de KringloopWijzer biedt zowel de melkveehouder als de
waterbeheerder kansen: de veehouder kan zijn bedrijfsvoering
verduurzamen en de waterbeheerder zijn waterdoelen
realiseren. Eén plus één kan meer zijn dan twee!
Voorbeeld uit de praktijk
In de BedrijfsWaterWijzer zijn maatregelen opgenomen die bijdragen aan
de verbetering van de bodemkwaliteit. Een gezonde bodem is de basis
voor een gezond gewas en een hoge
opbrengst. Gezonde bodems hebben
een betere sponswerking. Omdat
water en voedingsstoffen beter
worden vastgehouden, draagt een
gezonde bodem bij aan verbetering
van de waterkwaliteit, minder wateroverlast, minder droogteschade en
aan het robuuster maken van het
watersysteem.

De maatregelen die de BedrijfsWaterWijzer hiervoor noemt zijn:
cultuurtechnische verbeteringen van
percelen (zoals verbeteren van drainage en plaatsen van stuwtjes op
perceelsniveau), meer aandacht voor
de organische stofbalans en het composteren van slootmaaisel en gebruik
daarvan op percelen waar voedergewassen worden geteeld. Allemaal
maatregelen met voordelen voor boer
en waterbeheerder!

inmiddels beleid vastgesteld voor het
plaatsen van stuwtjes op perceelsniveau en is het regionale Koeien &
Kansen voorbeeldbedrijf aan de slag
met composteren van slootmaaisel.
Prima!
Een goed voorbeeld van het motto:
Samenwerken moet je gewoon doen…
want alleen ga je snel, maar samen
kom je verder!

Koeien & Kansen als voorbeeld
In Zeeland heeft het waterschap
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En onze oudste? Aarzelend raakte
hij overtuigd van een baantje. Hij
brengt nu wekelijks kranten rond
in de regio.

Michel de Haan
projectleider

