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WOORD VOORAF

Bovine Somatotropine iseen rundergroeihormoon, dat langs biotechnologische weg geproduceerd kanworden. BST-toepassing bijmelkkoeien veroorzaakt eenverhoging van demelkgift per koe.Het middel isdoor de
overheid nog niet goedgekeurd voor gebruik. Bij een eventueel toekomstig
gebruik van BST zal,bij een gelijkblijvend melkquotum, de melkveestapel
verder dalen. Deze nota geeft verslag van een onderzoek naar de berekende
effecten van diverse mogelijke toepassingen van BST opde fosfaatoverschotten ende ammoniak-eraissievande bedrijvenmetmelkkoeien. Deze effecten zijn van belang inverband met de problematiek van demestoverschotten ende zure regen.
Het onderzoek isuitgevoerd inopdracht van dewerkgroep BSTvan de
FIDIN:deVereniging van Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen
inNederland.
Dedirecteu

DenHaag, september 1988

fJ. deVeer

SAMENVATTING

Doel van de

studie

DeNederlandse overheid heeftwettelijke normen opgesteld vooreen
maximale toediening vandierlijkemest op land ondermeer omuit-enafspoeling vanmineralen naargrond-enoppervlaktewater teverminderen.Dezemaximale giften zijnuitgedrukt inkilogrammen fosfaat perhectare.In
verband met deproblematiekvande zure regen streeft deoverheid daarnaast naareenvermindering vandeammoniak-emissie,waarin ookdeveehouderij eenaandeel zalmoeten leveren.
Indeze studie isberekend inwelkemateBST-gebruik ondereenmelkquoteringssysteem de fosfaatoverschotten endeammoniak-emissie opdebedrijvenmetmelkveedoetverminderen.Deze berekening isuitgevoerd voor
dederde fase (jaar 1995)met eenmaximale toediening van 175kg fosfaat
perhaendevierde fase (jaar 2000)met eenmaximumvan 125kg fosfaat
perhavandewettelijke bepalingen.

Uitgangspunten
GebruikvanBST iseenmogelijkheid omdemelkgift perkoe teverhogen. Onderhet huidige systeemvanquotering vandemelkproduktie perbedrijf betekent eenverhoging vandemelkgift perkoeeendalingvanhet
aantalmelkkoeien plusbijbehorend jongvee.Dit kleinere aantaldierenbetekent zowel eengeringere fosfaatproduktiealseenkleinere ammoniakemissie.
Voorde berekening vaneenmestoverschot perbedrijf gevendewettelijke bepalingen vaste fosfaatproduktiesperdiersoort.Erzijnookberekeningenuitgevoerd waarbij de fosfaatproduktie perkoeafhankelijk isvan
de hoogtevandemelkgift.
Verondersteld isdat BSTzalworden toegediend aaneendeelvande
melkkoeien ofaanallemelkkoeien opbedrijvendie intensief zijneneen
melkgift per koe hebben tot 7.000kg.Volgensdegekozen grenzen zullenop
deze bedrijven in 1995en 2000ongeveer 36%van allemelkkoeienwordengehouden.Er isgerekend met drieverschillende produktie-effectenbij toepassing vanBST.

Resultaten
Op alle bedrijvenmetmelkkoeien zijn zonderBST-gebruik deoverschottenvanmestvan alleenmelkvee alsvolgt:
derde fase
198.889ton rundveemest = 358 ton fosfaat
vierde fase 1.217.778ton rundveemest -2.192 ton fosfaat
Door gebruik vanBSTworden deze overschotten,afhankelijk vaneffect
enmate vanBST-toepassing,meerofminder gereduceerd. Een bedrijfmet 20
ha land,eenmelkquotum van 22.000kg/ha,en 75melkkoeien plusbijbehorendjongvee indederde fase bereikt bij toediening van BSTaanalle
melkkoeienmet een effectvan 840kgmelk/koe/jaar een reductie van 251kg
fosfaat (P2°5)- I n d e vierde fase isde reductie bijhetzelfde BST-scenario471kg F2O5.
Intabel 1zijn reductiesvanhet fosfaatoverschotvermeld voorheel
Nederland indevierde fase bijtoediening vanBSTaan allemelkkoeien op
intensieve bedrijven.

Tabel 1 Reductie van het fosfaatoverschotuitmest vanmelkvee doorBSTtoediening aan allemelkkoeien op intensieve bedrijven (36%van
allemelkkoeien inNederland)indevierde fase bij verschillende
effectenvanBST
Extramelk/koe/
jaar bijBSTtoepassing
840
1.080
1.800

Reductie vanhet fosfaatoverschotuitgedrukt in
ton rundveemest
560.000
658.333
852.222

ton fosfaat

procenten

1.008
1.185
1.534

46
54
70

Bij toediening vanBSTmet eeneffectvan 1.080 kgmelk aanalle
melkkoeien op intensieve bedrijven zalde besparing opde afvoerkostenvan
mest vanmelkvee indevierde fase,berekend metdehuidigeMestbanktarieven, 3.620.815 gulden zijn.Naarverwachting zullende afzetkosten perton
mest stijgenwaardoor de besparing groterwordt. Indederde endevierde
fase zullen namelijk demestoverschotten groter zijndoordedanstringentere normenvandeMeststoffenwet.
Bedrijven

met naast melkvee ander vee

Op bedrijvenmetmelkveewordt ineenaantal gevallen naast hetmelkvee ookanderveegehouden datmest produceert.Alsookdemestvanhet
andereveewordtmeegerekend zijnde fosfaatoverschotten alsvolgt (alle
mest inclusief dievan hetmelkvee):
derde fase 18.354ton fosfaat waarvan 358tonvanmelkvee
vierde fase 26.725 ton fosfaat waarvan 2.192 tonvanmelkvee
Naastmestoverschotten vanmelkvee zijneropdeze bedrijven aanzienlijke overschotten vanmestvan andervee.Door inkrimping vandemelkveestapel bijBST-gebruik kanookmeermest van het overige vee opeigen land
worden toegediend.
Wanneer het eerdergenoemde bedrijf ooknog 25fokzeugenheeft isde
reductie van het fosfaatoverschot bijhetzelfde BST-scenario inzowelde
derde alsdevierde fase 471kg£,2°5'
Tabel 2geeft de reductiesvan het fosfaatoverschot opbedrijvenmet
melkvee bij toediening vanBSTaanallemelkkoeien op intensieve bedrijven
indevierdefase.
Tabel 2 Reductie van het fosfaatoverschot opbedrijvenmetmelkvee door
BST-toediening aanallemelkkoeien op intensieve bedrijven (36%
van allemelkkoeien inNederland) indevierde fasebij
verschillende effecten van BST
Extramelk/koe/
jaar bijBST-toepassing
840
1.080
1.800

Reductie van het fosfaatoverschotuitgedrukt in
ton fosfaat
1.961
2.401
3.457

procenten
7
9
13

Berekend metdeMestbanktarieven van 1987 zalde besparing opdeafvoerkosten vanmestvan allevee opbedrijvenmetmelkvee 7.385.185gulden
zijn.
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Daarbij isweeruitgegaanvan toediening vanBSTaan allemelkkoeien
op intensieve bedrijven indevierde fasemet eenproduktie-effeetvan
1.080 kg.
DoorBST-gebruik stijgt demelkgift perkoe.Alsde fosfaatproduktie
vanmelkkoeien niet berekend wordt volgensdevastewettelijke normenmaar
inafhankelijkheid vandemelkgift perkoedan zijnde reductiesvande
fosfaatoverschottendoorBST-gebruik 30tot 35%kleiner.Momenteel gelden
devastewettelijke normendiewaarschijnlijk gehandhaafd blijven.
De ammoniak-emissie vanmelkvee neemt evenredig afmet deafnamevan
het aantalmelkkoeien doorBST-gebruik alsuitgegaanwordtvaneenvaste
emissie perkoe.Deafname bijeen toediening aanallemelkkoeien opde
intensieve bedrijven isdanalsvolgt:

Bijeen effectvan
BST/koe/jaarvan
840kg
1.080 kg
1.800 kg

isdeprocentuele afnamevandemelkveestapel enreductie vande ammoniak-emissie
4,3%
5,4%
7,7%

Alser rekening wordt gehoudenmet eenhogere emissie perkoewanneer
demelkgift perkoe stijgtdan isde reductie circa eenderdekleiner.
Inhetverslag worden tevens resultaten gegevenvan reductiesvande
fosfaatoverschotten,voordederde endevierde fase,endeammoniak-emissiebijandere adoptiegradenvanBST-gebruik.

1.

INLEIDING

Deoverheid wil onder andereviadeWetBodembescherming endeMeststoffenwet deuitstoot vanmineralen vanuit deveehouderij naarhetmilieu
beperken.Een vandemaatregelen isde instelling van eenmaximale hoeveelheid toetedienen fosfaatuitdierlijkemestperhectare.Alsopeen
bedrijf deproduktie per havan fosfaat uitdierlijkemest hoger isdan
ditmaximum,dan zal het overschotmoetenworden afgevoerd.
Dewetgeving rekentmet eenvaste fosfaatproduktie,uitgedrukt inkg
P2O5, perdiersoort (de forfaitaire produktie).Naast deze wettelijke
vastgestelde fosfaatproduktie perkoe zal indit verslag ookwordengerekendmet eenvariabele fosfaatproduktie perkoe;namelijk eenfosfaatproduktie afhankelijk van dehoogtevandemelkgift perkoe.
InhetBesluit Gebruik DierlijkeMeststoffen,voortgekomen uitdebovengenoemde wetten,zijnde forfaitaire fosfaatproduktiesperdiersoort
aangegeven.Tevens isindit Besluit de hoeveelheid fosfaat vermeld,die
indevormvandierlijkemest perhectare toegediend magworden.Demaximale hoeveelheid toetedienen fosfaat uitdierlijkemest perhectare
wordt gefaseerd beperkt. Indederde fase (vanaf hetjaar 1995)bedraagt
demaximale hoeveelheid fosfaat 175kgperhectare gras- ofsnijmaisland
en 125kg perhectare bouwland; indevierde fase (vanaf hetjaar 2000,de
eindfase)ishetmaximum 125kg fosfaat perhectare,ongeacht ofhetbouwland,grasland of snijmaisland betreft.
Daarnaast heeftdeoverheid zichtotdoelgesteld deammoniak-emissie
inhetjaar 2000totde helft tebeperken tenopzichte vandie in1980.
Zowel het fosfaatoverschotalsdeammoniak-emissie kunnen onderandereverminderd worden door het inkrimpenvandeveestapel. Indemelkveehouderij isdemelkproduktie perhectare vastgelegd doorde invoering van
het quotasysteem. Dooreenverhoging vandemelkgift perkoe kan eenvermindering van het aantalmelkkoeien plus bijbehorend jongvee plaatsvinden.
Eenmogelijkheid omdemelkgift perkoe teverhogen,waardoor dusdemelkveestapelwordt ingekrompen, isBST-toepassing,
Indeze studiewordt verondersteld dat de inkrimping vandemelkveestapel niet gepaard gaatmet eenuitbreiding vaneenandereveehouderijtak.
Uit resultatenvande studie:"Economischeeffecten vanhet gebruik
vanBovine Somatotropine" (LEI:Publikatie 1.21)blijkt dat BSThetmeest
rendabel kanworden toegepast opbedrijvenmet eenhoge veebezetting
(doorgaansdus bedrijvenmet eenhoogmelkquotum perhectare)enmet een
niet al tehogemelkgift perkoe.Alsdeveebezetting namelijk hoog is
moet ruwvoer aangekocht worden.Bij een stijging vandemelkgift perkoe
isermindervoernodig doorhet kleinere aantal melkkoeien plusbijbehorendjongvee. Iseralvoldoende ruwvoervan het eigen bedrijf dan leidt
een stijging vandemelkgift per koe tot een ruwvoeroverschot datnaar
verwachting geen hoge prijsopbrengt.Wat deproduktie perkoe betreft zal
eenverdere stijging van eenalhogemelkgift perkoevrijwel geheelroet
krachtvoer gerealiseerd worden terwijl eentoename van een lageremelkproduktie per koegedeeltelijkmet naarverwachting goedkoper ruwvoer bereikt
kanworden.
Bedrijvenmet eenhogeveebezetting zullenveelal een fosfaatoverschot hebben,zeker alsernaast hetmelkvee ook andervee opdeze bedrijvenwordt gehouden.Toepassing van BSTopdeze bedrijven kan,alshet
quotasysteemvoordemelkwordt voortgezet,eenaanzienlijke reductievan
het fosfaatoverschot opleveren terwijl ookdeammoniak-emissie wordtverminderd.
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1.1 Doelvan het onderzoek
Indit onderzoekwordt nagegaan inwelke mate het fosfaatoverschoten
de ammoniak-emissie verminderen door toepassing vanBSTbij verschillende
aannames tenaanzienvandeproduktie-effectenvanBSTendematevantoepassing vanBST.Erwordt een schatting gemaakt voordederde fase (jaar
1995)endevierde fase (jaar 2000)vanhetBesluit Gebruik Dierlijke
Meststoffen.

1.2 Uitgangspunten
Deberekeningen zijngebaseerd opdeLEI-steekproefvan landbouwbedrijven inhet boekjaar 1986/87.De steekproef vertegenwoordigt nietde
zeerkleine bedrijven (bedrijvenmetminder dan 79standaardbedrijfseenheden). Volgensdeze steekproefwaren er indit boekjaar 45.175 bedrijven
metmelkkoeien (vertegenwoordigd door597 bedrijven inde steekproef)waar
intotaal ongeveer 2.184.000 melkkoeienwerden gehouden.Het totaal aantal
melkkoeien inNederland per 1mei 1986wasvolgensdeMeitelling
2.228.000, zodat opde bedrijven diekleiner zijndan 79standaardbedrijfseenheden 2,01vandemelkkoeien gehoudenwordt.
Indeze studiewordtverondersteld datBSTwordt toegepast op bedrijvendie intensief zijnenwaardemelkgift perkoeniet zeerhoog is.Als
grenzenvoordejaren 1995en 2000zijnbedrijvengekozenmet eenmelkquotumboven 11.375kg perhectare eneenmelkgift perkoe beneden 7000kg.
Op basisvandegegevensvande bedrijven over 1986/87,eenverdere quotumkorting van 9,9% eneenverwachtemelkgiftstijging perkoevan 6%is
berekend dat 14.765 bedrijvenmetmelkkoeien aandeze criteriavoldoen.
De situatie zonderBST-gebruik inhetjaar 1995 respectievelijk 2000
(het0-niveau)wordtvergelekenmetde situatiesmet BST-gebruik.
Alsadoptiegraden vanBSTbinnendegroepvan 14.765 bedrijven zijn
33%, 67%en 100%vanhet aantalmelkkoeien indiegroepgenomen.Dat is
(afgerond)12,24en36%van allemelkkoeien inNederland.
Deniveausvan reactie opBST-toediening aanmelkkoeien,dieworden
doorgerekend zijn:
3,5 kgmelk/koe/dag of 840 kg/koe/jaar
4,5 kgmelk/koe/dag of 1.080 kg/koe/jaar
7,5 kgmelk/koe/dag of 1.800 kg/koe/jaar
De fosfaatoverschotten worden zowelvoordederde fase (175kgP2O5
perhectare grasland of snijmaisland en 125kgperhectare bouwland)als
voordevierde fase (125kgP2O5perhectare cultuurgrond berekend.
Deproduktie van fosfaat inkgP2O5perdiervolgens de forfaitaire
normen (vaste fosfaatprodukties perdier perjaar ongeachtproduktieniveau)zoalsweergegeven inhetBesluit Gebruik DierlijkeMeststoffen ende
ammoniak-emissie inkgNH3 perdier,bepaald uit gegevensvan deWerkgroep
Emissiefactoren (VR0M publikatiereeks Luchtnr. 76),bedragen perjaar:

Melk- ofkalfkoe
Vrouwelijk jongvee tot 1jaar
Vrouwelijk jongvee boven 1jaar

41 kg P2O5
g

18

H

"

«

3 5 , 5 kg NH3
9,1 M "
16,7 " "

Volgens berekeningen vanhetProefstation voordeRundveehouderij is
bij eenmelkgift van6.000kg perkoeperjaarde fosfaatproduktie 40,9kg
P2O5perkoeperjaar envoor elke 1.000 kgmelkmeer 3kg P2O5. De35,5
kgNH3 perkoe perjaar isookbepaald bijeenproduktie van 6.000kg.Per
1.000 melk isbijammoniak relatief dezelfdeverandering aangehouden als
bij fosfaat hetgeen resulteert in2,6 kgNH3meer per 1.000 kgmelkmeer.
]1

De berekening vande fosfaatproduktie endeamraoniak-eraissie isop
tweeverschillende wijzenuitgevoerd, enerzijdsmet vaste normen perdier
die bijwet zijn bepaald (forfaitaire normen)enanderzijdsmet eenvariabele norm inafhankelijkheid vandemelkgift perkoe.
Per bedrijfmetmelkvee zijn steedsde fosfaatproduktieendeplaatsingsmogelijkheid (dehoeveelheid fosfaat uit dierlijkemest die ophet
eigen bedrijf aangewend magworden)bepaald. Indiendevastgestelde plaatsingsmogelijkheid, berekend op basisvanwettelijke normen,kleiner isdan
deproduktievanmest dan iser sprakevan eenoverschot.Dezeoverschottenvande individuele bedrijven zijngesommeerd engeaggregeerd omtekomen tothet overschot vanalle bedrijvenmetmelkvee inNederland. Eenbedrijfmet eenoverschot wordt nietverrekend met een bedrijf datminder
fosfaat produceert danhet opeigen landmag uitrijden.Door het landelijke fosfaatoverschot bijeenBST-scenario vanhet landelijke overschot bij
hetO-niveauaftetrekkenkande reductie bijdatBST-scenario bepaald
worden.
Voordeberekeningen betreffende deammoniak-emissie iseensoortgelijkemethode toegepast,waarbij alleeneen reductie vandeproduktie is
bepaald.Voordeammoniak-emissie zijnnog geenwettelijke normenvastgesteld.
Er zijnbedrijvenmetmelkvee inNederland dienaastmelkvee ookandervee houden. Inparagraaf 2.1 wordt het overschotweergegeven vanalleendemestvan hetmelkvee plus bijbehorend jongvee.Het totalemestoverschot opdebedrijvenmetmelkvee isechter aanzienlijk hoger alsrekening wordt gehoudenmet demestproduktievan allevee opdeze bedrijven.
Het niveauvanhetmestoverschot van allevee ende reductie hiervandoor
BST-gebruik zijnvermeld inparagraaf 2.3.

2.

RESULTATEN

2.1 Fosfaatoverschotten van alleenhetmelkvee
Intabel 2.1 ishet fosfaatoverschot vanmelkkoeien plus bijbehorend
jongvee bepaald indederde fase zonderBST-gebruik. Daarnaast zijndereducties vandit overschot aangegeven bijdiverse BST-scenario's. Inde
derde fasemag opgrasland ensnijmaisland maximaal 175kgP2O5perhectareuit dierlijkemest gegevenworden enopbouwland maximaal 125kg P2O5.
Voormelkkoeien is indeze tabeldevaste (forfaitaire)normvan 41kg
P2Û5/koe/jaaraangehouden ongeacht demelkgift perkoe.

Tabel 2.1 Reductievanhet fosfaatoverschot vanmelkvee plus bijbehorend
jongvee doorBST-gebruik intonnenP2O5P e rJ a a r e n * nprocenten tenopzichtevanhetO-niveauvoordiverse scenario'svan
BST-toediening,berekendmet de forfaitaire norm,derdefase.
Het fosfaatoverschot bijhetO-niveau is358tonP2O5
BST-scenario's

Totale reductie
BST-gebruikmet

van het fosfaatoverschot :alsgevo
een toename inmelk per
koe perj

840 kg
tonP2O5
1. 12%van
alle koeien
2. 24%van
allekoeien
3.36%van
alle koeien

1.080 kg
perc.

tonP2O5

perc.

lgvan
aarvan

1.800 kg
tonP2O5

perc.

72

20,1

88

24,6

131

36,6

125

34,9

152

42,4

227

63,4

172

48,0

209

58,4

299

83,5

Indederde fase blijkt het fosfaatoverschot,veroorzaakt doormelkvee, 358tontezijn.Wordt BSTtoegediend aan bijvoorbeeld 36%vanalle
koeienmet alseffect 840kgmelk/koe/jaarmeerdanneemtdit fosfaatoverschot afmet 172ton.
1 ton rundveedrijfmest bevat 1,8 kgP2O5zodat 172tonP2O5overeenkomtmet ongeveer 95.500ton rundveedrijfmest.Wanneerdeafzetkostenvan
1ton 11gulden bedragen dan isde besparing opafzetkosten vanmest door
BST-gebruik inditvoorbeeld ongeveer 1.050.500gulden.Detarievenvoor
deafvoervanmest indederdeenvierde fase zijnniet bekend. Indit
hoofdstuk isgerekend met eenverdubbeling tenopzichte vandeMestbanktarievenvan1987.
Het fosfaatoverschot inditvoorbeeld isbijnagehalveerd (van358
naar 186ton)bijeenvermindering vanhet aantalmelkkoeien plusbijbehorendjongveevan4,3%.
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Voorbeeldbedrijf
In tabel 2.1 wordt het landelijke beeld weergegeven. Met een denkbeeldig voorbeeldbedrijf is een situatie voor een individueel bedrijf na
te bootsen. Dit bedrijf heeft 20 hectare gras- en snijmaisland en geen andere grond. In het boekjaar 1986/87 is het quotum 24.473 kg melk per hectare, de produktie per koe is 5.547 kg. Het aantal melkkoeien bedraagt 88,
het aantal kalveren 31 en het aantal pinken 28,7 (alles afgerond). In de
derde fase veranderen deze getallen door quotumkorting en
produktiestijging. Het quotumwordt 22.050 kg per hectare; de melkgift stijgt tot 5.880
kg per koe en de aantallen melkkoeien, kalveren en pinken zijn dan respectievelijk
75, 26,3 en 24,4. De oppervlakte blijft gelijk. Het fosfaatoverschot is dan:
75 melkkoeien
26.3 kalveren
24.4 stuks ouder jongvee

* 41 kg P205/dier - 3.075
* 9 kg P205/dier - 236, 7
* 18 kg P205/dier - 439,2
+

3.750,9
Te plaatsen op eigen land 20 ha

* 175kg P20^/ha

" 3.500

Overschot in kg P20$

250,9

Past dit bedrijf BSTtoe op alle melkkoeien met een effect van 840kg
per koe per jaar dan stijgt de gemiddelde melkgift per koe op dit bedrijf
tot 6.720 kg. Quotum en oppervlakte blijven gelijk zodat de aantallen
melkkoeien, kalveren en pinken dalen tot respectievelijk
65,6, 23 en 21,3,
De berekening van het fosfaatoverschot is dan:
65,6 melkkoeien
23
kalveren
21,3 stuks ouder jongvee

*
*
*

41 kg P205/dier - 2.689,6
9 kg P205/dier - 207
18 kg P205/dier - 383,4
+

3.280
Te plaatsen op eigen land 20 ha

* 175kg P20^/ha

- 3.500

Overschot in kg P205/ha

- 220

Er is nu geen fosfaatoverschot meer. Doorde toepassing van BST hoeft
er dus 251 kg P2O5,overeenkomend met 139 ton drijfmest, minder afgevoerd
te worden. Bij afvoerkosten van 11 gulden per ton zou er dan een voordeel
zijn van 1.529 gulden voor dit bedrijf.

Intabel2.2wordenvoordevierde fasevanhet Besluit GebruikDierlijkeMeststoffen dezelfde situatiesweergegeven alsintabel 2.1.Infase
viermagopalle cultuurgrond maximaal125kgP2O5perhectare uitdierlijkemestwordengegeven.
Zowelhetfosfaatoverschot alsdereductiesdoorBST-gebruik zijnin
devierde fase groter danin
dederde fasehetgeenteverklarenisuitde
indevierde fasebeperktere hoeveelheid fosfaatuitdierlijkemestdieop
graslandensnijmaisland toegediendmag worden.
Toediening vanBSTaan koeienopintensieve bedrijven (36%vanalle
koeieninNederlandeneenmelkgiftstijgingperkoeperjaarvan 1.080kg)
heeft eendalingvan5,4%vanhet aantal koeien totgevolg. Deze daling
vandemelkveestapelmet5,4%resulteert ineenverminderingvanhet fosfaatoverschot met 54%;met1.185ton P2°5t e n opzichtevan2.192 ton.Deze
reductievan1.185ton P2O5komt overeenmet 658.330tondrijfmest.Alsde
afvoerkostenper
tonaftevoerenmest11gulden zijndanis
debesparing
opdeafvoerkosten doorBST-gebruik 7.241.630gulden.
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Tabel 2.2 Reductie van het fosfaatoverschotvanmelkvee plus bijbehorend
jongvee doorBST-gebruik intonnen1?205P e rJ a a r e n i-nprocenten tenopzichtevanhet O-niveauvoordiverse scenario'svan
BST-toediening, berekend met de forfaitaire norm,vierdefase.
Het fosfaatoverschot bijhet O-niveau is2.192 tonP2O5
BST-scenario's

Totale reductievan het fosfaatoverschot alsgevolg van
BST-gebruikmet eentoename inmelk perkoe perjaarvan

840 kg
tonP2O5

1.080 kg

perc.

ton P 2 0 5

1.800 kg

perc.

tonP2O5

perc.

1. 12%van
alle koeien

418

19,1

518

23,6

789

36,0

747

34,1

905

41,3

1.261

57,5

1.008

46,0

1.185

54,1

1.534

70,0

2. 24%van
alle koeien

3. 36%van
alle koeien

Voorbeeldbedrijf
Het voorbeeldbedrijf
heeft in de vierde fase zonder BST-gebruik een
fosfaatproduktie
van 3. 751 kg ^2^5- ^P ^et eigen land mag nu niet meer dan
20*125-2.500 kg ?2°5 gebracht worden zodat het overschot dan 1.251 kg ?2°5
is. Toepassing van BST bij alle koeien met een effect van 840 kg per koe
doet de fosfaatproduktie
dalen tot 3.280 kg P2O5 zodat het overschot door
BST-gebruik daalt tot 780 kg P2°5- In tegenstelling
tot de derde fase resteert er nu nog een overschot, maar de reductie is groter, nu 471
(1.251-780) kg P2O5 tegen 251 kg 2205 in de derde fase. Het
financiële
voordeel op de afvoerkosten
(weer bij 11 gulden per ton af te voeren mest)
is in de vierde fase dan ook groter en bedraagt 2.882 gulden.
Infiguur 2.1 zijnde reductiesvande fosfaatoverschottendoorBSTgebruikweergegeven indevierde fase zoalsdie ook zijnvermeld intabel
2.2.
Wordt de fosfaatproduktie bepaald inafhankelijkheid vandemelkgift
perkoedan zijnde reductiesvan het fosfaatoverschotdoor BST-toediening
30tot 351kleiner.Dit isweergegeven inbijlage 1,tabelBI enB2.Het
aantal melkkoeien plus bijbehorend jongvee neemt ingelijkemate afals
bijde forfaitaire normenmaardoordehogeremelkgift perkoe bijBST-gebruik neemtde fosfaatproduktie permelkkoe toewaardoor de reductiesdus
kleineruitvallen.

Voorbeeldbedrijf
Bij het voorbeeldbedrijf
is dan de fosfaatproduktie
per koe in de
vierde fase zonder BST-toepassing niet 41 kg maar 40,5 kg (de melkgift
per
koe is dan 5.880 kg). Dat leidt tot de volgende
berekening:
75 melkkoeien
26.3 kalveren
24.4 stuks

ouder jongvee

* 40,5 kg P205/dier
* 9 kg P205/dier
* 18

kg P20^/dier

»

3.037,5
236,7
439,2
+

3.713,4
Te plaatsen

op eigen land 20 ha

* 125 kg P205/ha
Overschot

« 2.500

in kg P2O5

1.213,4
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Als BSTwordt toegediend aan alle melkkoeien met een effect van 840
kg melk extra per koe dan stijgt de melkgift per koe tot 6.720 kg. Bij deze melkgift is de fosfaatproduktie per koe per jaar 43,1 kg P20^. Het
overschot wordt dan als volgt berekend:
65,6 melkkoeien
23
kalveren
21,3 stuks ouder jongvee

* 43,1 kg P205/dier * 9 kg P205/'dier * 18 kg P205/dier -

2.827,4
207
383,4
+

Te plaatsen op eigen land 20ha

3.417,8
2.500

* 125 kg F'205/'ha
Overschot in kg P20$

917,8

De reductie van het fosfaatoverschot
is nu 295 (1.213-918) kg P20$
hetgeen 176 kg minder is dan de 471 kg reductie die berekend werd volgens
de forfaitaire
normen.
Reduceie
in tonnen
fosfaat
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100

I2Z v a n a l l e k o e i e n

• 8 4 0 kg

24% v a n a l l e

koeien

1080 kg

36Z v a n a l l e küL-:?n

imu

800 kg

Figuur 2.1 Reductie van het rundveemestoverschot (uitgedrukt in tonnen
fosfaat) in de vierde fase door BST-gebruik bij 12%, 24% en
36% van a l l e koeien en bij produktie-effecten door BST van
840, 1080 en 1800 kg melk per koe per jaar
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2.2 Amraoniak-emissie
Voorde ammoniak-emissie zijnnog geenwettelijke normen opgesteld.
Deoverheid wil echterwelde amraoniak-emissie terugdringen waarbij ookde
veehouderij eenbijdrage zalmoeten leveren.De ammoniak-emissie vanmelkkoeien plusbijbehorend jongvee inNederland bijhetO-niveau (zonderBSTgebruik)ende reducties ervan bijdiverse scenario's van BST-toepassing
zijnvermeld intabel 5.Hierbij isuitgegaan van eenvaste ammoniak-uitstoot perkoe ongeacht demelkgift; inbijlage 1,tabel B5 isdeammoniakemissie afhankelijk gesteld vandemelkgift perkoewaarbij per 1.000kg
melk/koe meer 2,6 kgNH3meerwordt toegerekend tenopzichte van 35,5kg
bij 6.000kgperkoe.
De reductievande ammoniak-emissie isevenredig met de vermindering
vandemelkveestapelj bijBST-toediening aan36%vandekoeien eneenef-

Tabel 2.3 Reductievandeammoniak-emissie vanmelkvee plus bijbehorend
jongvee doorBST-gebruik intonnenNH3 perjaar en inprocententenopzichtevanhet0-niveaubijdiverse scenario'svan
BST-toediening,NH3-emissie berekend onafhankelijk vandemelkgiftperkoe.Deammoniak-emissie bijhet0-niveau is82.876
tonNH3
BST-scenario's

Totale reductievanhet fosfaatoverschotalsgevolg van
BST-gebruik met eentoename inmelk perkoeperjaarvan
840kg
tonP2O5

12%van
alle koeien
24%van
alle koeien
36%van
alle koeien

1.080 kg

perc.

tonP2O5

perc.

1.800kg
tonP2O5

perc.

1..281

1,5

1.626

2,0

2.613

3,2

2.,453

3,0

3.080

3,7

4.796

5,8

3,.532

4,3

4.436

5,4

6.415

7,7

feetvan 840kgmelk/koe/jaar meerdaaltdemelkveestapel met 4,3%en
neemt deammoniak-emissie vanmelkvee ookmet 4,3%af.Wanneer deammoniak-emissie afhankelijk gesteld wordt vandemelkgift perkoedan zijnde
reducties door BST-gebruik 30tot 35%kleiner (bijlage 1,tabelB5).
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2.3 Fosfaatoverschot van allevee opdebedrijvenmetmelkvee
Opeenaantal bedrijvenmetmelkkoeien wordt naast hetmelkvee ander
veegehouden.Ookvoordeze diersoorten zijn bijwet fosfaatproduktiesper
dier perjaarvastgesteld. Voordevaststelling vanhet totale fosfaatoverschot van een bedrijf wordt de fosfaatproduktievan andere diersoorten
danmelkvee bijdievanhetmelkvee opgeteld.

Voorbeeldbedrijf
Wanneer het voorbeeldbedrijf
(paragraaf 2.1, na tabel 2.1) naast de
75 melkkoeien,
26,3 kalveren en 24,4 pinken ook nog 25 fokzeugen heeft dan
is het fosfaatoverschot
in de derde fase:
75
26.3
24.4
25

melkkoeien
kalveren
stuks ouder jongvee
fokzeugen

* 41 kg ?2°5/dier
" 3.075
* 9 kg ?2°5/àier
"
236,7
* 18 kg P20$/dier 439,2
* 18,5 kg P20$/dier 462,5
+

4.213,4
Te plaatsen

op eigen land 20 ha

* 175 kg P20§/ha
Overschot

in kg P2°5

Bij hetzelfde
BST-scenario (alle koeien,
is het overschot in de derde fase:
65,6
23
21,3
25

melkkoeien
kalveren
stuks ouder jongvee
fokzeugen

- 3.500
713,4

840 kg melk/koe/jaar

meer)

* 41 kg P205/dier - 2.689,6
* 9 kg P20$/dier - 207
* 18 kg P20^/dier 383,4
* 18,5 kg P2°5
"
462,5
3.742,5

Te plaatsen

op eigen land 20 ha

* 175 kg P20§/ha
Overschot

- 3.500

in kg P2O5

242,5

De reductie door BST-gebruik is nu dus 471 kg P2O5. Dat is 220 kg
meer dan bij de berekening met alleen melkvee (paragraaf 2.1, na tabel 1).
De fokzeugenmest zal vanwege het lage drogestofgehalte
en de daardoor hoge
afzetkosten
op het eigen bedrijf gebruikt worden. Er hoeft dus 471 kg P2O5
uit rundveemest, overeenkomend met 262 ton rundveemest, minder afgevoerd
te worden. Bij 11 gulden afzetkosten
per ton rundveemest is het voordeel
door BST-gebruik 2.882 gulden. Dat is 1.353 gulden meer dan wanneer alleen
naar de mest van melkvee gekeken wordt.
Het fosfaatoverschotvandegeheleveestapel op bedrijven metmelkvee
bijhetO-niveauende reductie vandit overschot bijdiverse BST-scenario'szijnvoordederde faseweergegeven intabel 2.4 envoor devierde
fase intabel 2.5. Indeze twee tabellen isdevaste (forfaitaire)norm
van 41kg^2^5P e r koeP e r jaaraangehouden.
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Tabel 2.4 Reductie vanhet fosfaatoverschot vande totaleveestapel op
bedrijvenmetmelkvee doorBST-gebruik intonnen P2O5perjaar
en inprocenten tenopzichtevan het O-niveaubijdiverse scenario's vanBST-toediening, berekend met fosfaatproduktie
volgens forfaitaire normen,derde fase.Het fosfaatoverschot
bijhetO-niveau is18.354tonP205
BST-scenario's

Totale reductievanhet fosfaatoverschotalsgevolg van
BST-gebruikmet eentoename inmelk per koeperjaarvan
840kg
tonP2O5

12%van
alle koeien
24%van
allekoeien
36%van
alle koeien

1.080 kg

perc.

tonP2O5

1.800 kg

perc.

tonP2O5

perc.

411

2,2

520

2,8

821

4,5

773

4,2

961

5,2

1.444

7,9

1.094

6,0

1.337

7,3

1.925

10,5

Tabel 2.5 Reductie vanhet fosfaatoverschot vande totaleveestapel op
bedrijvenmetmelkvee doorBST-gebruik intonnenP2O5perjaar
en inprocenten tenopzichte vanhet0-niveaubijdiverse scenario'svanBST-toediening, berekend met fosfaatproduktie
volgens forfaitaire normen,vierde fase.Het fosfaatoverschot
bijhet 0-niveau is26.725 tonP2O5
BST-scenario's

Totale reductie
BST-gebruikmet

van het fosfaatoverschot ;alsgevo
koeperj
een toename inmelkper

840 kg
tonP2O5
1. 12%van
alle koeien
2. 24%van
alle koeien
3.36%van
alle koeien

1.080 kg

perc.

tonP2O5

lgvan
aarvan

1.800 kg

perc.

tonP2O5

perc.

740

2,8

934

3,5

1.471

5,5

1.385

5,2

1.721

6,4

2.602

9,7

1.961

7,3

2.401

9,0

3.457

12,9

Inbijlage 1,tabel B3enB4worden de fosfaatoverschotten (vande
gehele veestapel opbedrijvenmetmelkvee)ende reducties ervan bij
verschillende BST-scenario'svermeld waarbij de fosfaatproduktie perkoe
afhankelijk isvandemelkgiftperkoe.
Zowel deoverschotten alsde reductiesvan die overschotten doorBSTtoepassing zijn absoluut gezienveel groterwanneer de totale veestapel op
bedrijvenmetmelkvee inogenschouwwordt genomen.Het totale fosfaatoverschot opde bedrijvenmetmelkvee indederde fase is 18.354ton.Dereductie van het overschot bedraagt 1.094 tondoorBST-gebruik bij 36%van
de koeien en een effect vanBSTvan 840kgmelk/koe/jaar. Deze 1.094 ton
P2O5 isvoor een belangrijk gedeelte afkomstig van andervee danmelkvee
maarde reductie van 172tonuit hetvoorbeeld bij tabel 2.1 (landelijke
cijfers)maakt erweldeelvanuit.

2.4 Besparingen opdeafvoerkosten vanmest
Detarievenvoorde afzetvanoverschotten vandediverse mestsoorten
indederde endevierde fase zijn nog niet bekend.Wel bekend zijndetarieven bij afzetvanmest aandeMestbanken diemomenteel gelden (1987).
Erwordt nunog eenkwaliteitspremie gegeven bij eenhogerdrogestofgehalte vandemest.Het isonzeker of dezepremie gehandhaafd blijft.
Verder zal erbijde strengere normen indederde envierde fasemeermest
afgevoerd moetenwordenwaardoor deprijs,diedeontvangerwil betalen,
zaldalen.Ook zaldemest gemiddeld overeengrotere afstand vervoerd of
ineen fabriekverwerktmoetenworden.
Gelet opdezepunten ishetwaarschijnlijk dat de afzetkosten perton
mest indederde endevierde fase fors zullen stijgen.Demate van stijging isniet bekend.UitMededeling 371van hetLandbouw-Economisch
Instituut blijkt datde berekende afzetkosten pertonmest van fase 1naar
fase 2almet 40%stijgen.Alleen omeen indruk tegevenvan het effect
vanBST-gebruik bijhogere afzetkostenwordt intabel 2.6 ookgerekendmet
eenverdubbeling vandeMestbanktarieven van 1987.Intabel 2.6 zijnde
besparingen opde afvoerkostenvanmestvermeld alsgevolg van eenreductievandeoverschotten doorBST-gebruik. Hierbij isuitgegaan vanBSTtoediening aan 36%van allemelkkoeien indevierde fase.De besparingen
zijngegevenvoormestvan alleenmelkvee envoormestvan alleveeop
bedrijvenmetmelkvee bijdehuidigeMestbanktarieven entweemaal zohoge
tarieven.

Tabel 2.6 Besparingen inguldens bij toediening vanBSTaan 36%vanalle
melkkoeien indevierde fase opdeafvoerkosten van alleen
rundveemest respectievelijk mest van alle vee opbedrijvenmet
melkvee; detarieven zijndeMestbanktarieven van 1987eneen
verdubbeling vandeze tarieven
Besparing opafvoerkostenmest van

Extramelk perkoeperjaardoorBST
840kg

- Alleen rundvee tarief 1987
- Allevee opbedrijvenmet
melkvee; tarief 1987
-Alleen rundvee;tweemaal
tarief 1987
- Alle vee opbedrijvenmet
melkvee; tweemaal tarief
1987
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3.080.000
6.061.863

1.080 kg
3.620.815

1.800 kg
4.687.222

7.385.185

10.427.048

6.160.000

7.241.630

9.374.444

12.123.726

14.770.370

20.854.096

CONCLUSIES

BST iseenvandemiddelen omdemelkproduktieperkoe tedoen stijgen.Onder eenmelkquoteringssysteem zaleenverhoging van demelkgiftper koe leiden toteen inkrimping vandemelkveestapel.
BST-gebruik zalvia de inkrimping vandemelkveestapel leiden toteen
aanzienlijke dalingvandemestoverschotten ende ammoniak-emissieop
intensievemelkveebedrijven,mitsdeze ontwikkeing niet gepaard gaat
met uitbreiding vandeoverigeveestapel.
De overschottenvan alleen rundveemest opalle bedrijvenmetmelkvee
zijn,berekend met normenvandederde endevierde fasevandeMestwetgeving,klein.Vooraldeaanwezigheid vangemengde bedrijven,waar
naastmelkvee ookandervee aanwezig is,zorgtvoor een aanzienlijk
fosfaatoverschot opdeze bedrijven. Inkrimping vandemelkveestapel
betekent danmedeeen reductie vandemestoverschotten van andere
diersoorten.
De reductievandemestoverschotten doormelkproduktieverhoging per
koewordt tegunstig voorgesteld alswordt gerekend metdewettelijke
normen. Dezenormengaanuitvanvastemestprodukties perdiersoort.
Doorproduktieverhoging perkoe zalechterde fosfaatproduktieper
koestijgen.
Door inkrimping vandemelkveestapel zullen steedsmeer bedrijven
mindermest toedienen danwettelijk toegestaan is.Dit biedt dezebedrijven demogelijkheid ommestvan overschotbedrijven teaccepteren.
Dat zoumede eenverlichting gevenvandemestproblematiek in
Nederland.
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BIJLAGE1:

Tabel BI Reductie vanhet fosfaatoverschot vanmelkvee plus bijbehorend jongvee
doorBST-gebruik intonnen^2^5 P e rJ a a r e ^ inprocenten tenopzichte
vanhetO-niveaubijdiverse scenario'svanBST-toediening, berekend
met fosfaatproduktie afhankelijk vandemelkgift perkoe,derdefase.
Het fosfaatoverschotbijhetO-niveau is377 tonP2O5
BST-scenario's

Totale reductie vanhet fosfaatoverschot alsgevolg van
BST-gebruik met een toename inmelk perkoeperjaarvan
840 kg
tonP 2 0 5

1. 12%vanalle koeien
2. 24%van alle koeien
3. 36%vanalle koeien

1.080 kg
perc.

47
87
118

12,5
23,1
31,3

tonP2O5
59
105
142

perc.
15,6
27,9
37,7

1.800 kg
tonP2O5
91
154
207

perc.
24,1
40,8
54,9

Tabel B2 Reductie vanhet fosfaatoverschot vanmelkvee plus bijbehorend jongvee
doorBST-gebruik intonnenP2O5 perjaar en inprocenten tenopzichte
vanhet0-niveaubijdiverse scenario'svanBST-toediening, berekend
met fosfaatproduktieafhankelijk vandemelkgift perkoe,vierdefase.
Het fosfaatoverschot bijhet0-niveau is2.485tonP2O5
BST-scenario's

Totale reductie vanhet fosfaatoverschot alsgevolg van
BST-gebruik met een toename inmelk perkoeperjaarvan
1.080 kg

840 kg
tonP2O5
1. 12%van alle koeien
2. 24%van alle koeien
3.36%van alle koeien
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275
503
685

perc.
11,1
20,2
27,6

tonP2O5
345
612
821

1.800 kg

perc.

tonP2O5

perc.

13,9
24,6
33,0

532
884
1.157

21,4
35,6
46,6

Tabel B3 Reductie van het fosfaatoverschotvanvande totaleveestapel opbedrijvenmetmelkvee doorBST-gebruik intonnenI?205P e rJ a a r e n i n
procenten tenopzichtevanhetO-niveaubijdiverse scenario'svan
BST-toediening, berekend met fosfaatproduktie afhankelijk vandemelkglftperkoe,derde fase.Het fosfaatoverschotbijhetO-niveauis
18.583 tonE2O5
BST-scenario's

Totale reductievanhet fosfaatoverschot alsgevolg van
BST-gebruikmet eentoename inmelk perkoe perjaarvan

840 kg
tonP2O5

perc.

261
497
707

1. 12%van allekoeien
2. 24%van alle koeien
3.36%vanalle koeien

1.080 kg

ton?2°5

1,4
2,7
3,8

1.800 kg

perc.

tonP2O5

perc.

1,8
3,3
4,7

529
943
1.278

2,8
5,1
6,9

331
620
867

Tabel B4 Reductie vanhet fosfaatoverschotvandetotaleveestapel op bedrijven
metmelkvee doorBST-gebruik intonnenP2Û5P^rjaaren inprocenten
tenopzichte van het0-niveaubijdiverse scenario's vanBST-toediening,berekend met fosfaatproduktieafhankelijk vandemelkgiftper
koe,vierde fase.Het fosfaatoverschot bijhet0-niveau is27.293 ton
P2°5
BST-scenario's

Totale reductie van het fosfaatoverschot alsgevolg van
BST-gebruikmet eentoename inmelk perkoeperjaarvan
840kg
tonP2O5

1. 12%van alle koeien
457
2. 24%van alle koeien
869
3. 36%van alle koeien 1.243

1,7
3,2
4,6

perc.

1.080 kg
tonP2O5
579
1.087
1.533

perc.
2,1
4,0
5,6

1.800kg
tonP2O5
924
1.672
2.279

perc.
3,4
6,1
8,4
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Tabel B5 Reductie vande ammoniak-emissievanmelkvee plus bijbehorend jongvee
doorBST-gebruik intonnenNH3 perjaar en inprocenten ten opzichte
vanhetO-niveaubijdiverse scenario'svanBST-toediening,NH3-emissie berekend afhankelijk vanderaelkgiftperkoe.Deammoniak-emissie
bijhetO-niveau is84.671 tonNH3
BST-scenario's

Totale reductie vanhet fosfaatoverschot alsgevolg van
BST-gebruikmet een toename inmelk perkoe perjaarvan

840 kg

1. 12%van alle koeien
2. 24%van alle koeien
3. 36%vanalle koeien
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1.080 kg

1.800 kg

tonP2O5

perc.

tonP 2 0 5

perc.

tonP2O5

perc.

823
1.578
2.272

1.0
1.9
2,7

1.045
1.981
2.822

1.2
2,3
3,3

1.680
3.084
4.275

2,0
3,6
5,0

