Koeien & Kansenbedrijven te maken krijgen
met loze mestafzetcontracten. Omdat ze wel
de MINAS-eindnormen halen, hoeven ze dus
niet daadwerkelijk mest af te zetten.
Naar verwachting zullen op veel bedrijven
de kosten voor mestafzetcontracten in de
toekomst toenemen, omdat de drang naar
meer quotum over het algemeen groter is
dan de drang naar meer grond.
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Mineraleneconomie
Van de Koeien & Kansenbedrijven zijn de
stikstofoverschotten per ha en het saldo per
kg melk ook vergeleken met een spiegelgroep. In de spiegelgroep zitten bedrijven die
een vergelijkbare bedrijfsopzet en -structuur
hebben als een van de 17 Koeien &
Kansenbedrijven. Opvallend is dat alle
Koeien & Kansenbedrijven een lager stikstofoverschot hebben dan de bedrijven in de
spiegelgroep en dat 11 bedrijven daarbij
zelfs een hoger saldo hebben (zie figuur 2).
Uit figuur 2 blijkt dat De Marke een ruim
5 guldencent lager saldo scoort dan de
spiegelgroep. Als alle kosten worden meegenomen, blijkt uit modelberekeningen dat de
milieumaatregelen op de De Marke 5 á 6 guldencent per kg melk kosten. Hierbij voldoet
De Marke dan ruimschoots aan de strengste
MINAS-eindnormen (100 % droogtegevoelige
grond). Als alleen de goedkoopste en meest
noodzakelijke maatregelen zouden worden
meegerekend om de MINAS-eindnorm van
2003 te halen, dan worden de kosten maar
op zo’n 1,5 á 2 guldencent per kg melk
berekend.

Geen blauwdruk voor MINAS
De milieumaatregelen die ondernemers
nemen om op een verantwoorde manier, uit
oogpunt van economie, bodemvruchtbaarheid en gezondheid en welzijn van het vee, te
voldoen aan de MINAS-eindnormen, hangen
in belangrijke mate af van de bedrijfsomstandigheden en de ondernemerskwaliteiten,

Figuur 2 Afwijking van het saldo en het stikstofoverschot van de Koeien & Kansenbedrijven en de
De Marke ten opzichte van een spiegelgroep.

waaronder langetermijnvisie en vakmanschap. De verschillen in bedrijfsomstandigheden en ondernemersstijlen laten zien dat
er vele wegen zijn om hetzelfde MINAS-doel
te bereiken. Er bestaat geen blauwdruk hoe
je de MINAS-normen moet halen. Algemeen
geldt dat er gemakkelijk kunstmest bespaard
kan worden als de organische mest beter in
het groeiseizoen verdeeld wordt. Dit betekent
voor een aantal bedrijven in de praktijk extra
investeren in (uitbreiding van) mestopslag.
Ervaringen van De Marke en de Koeien &

Kansendeelnemers wijzen uit dat mineralenoverschotten behoorlijk verlaagd kunnen
worden door verlagen van de stikstofjaargift,
goede verdeling van kunstmest en dierlijke
mest, een optimale gras-maïsverhouding,
optimale krachtvoergift, optimale beweiding
en een laag eiwitgehalte in het rantsoen.
Paul Galama,
Praktijkonderzoek Veehouderij

Mineraal Totaal is blikopener
In Nieuwsbrief nr. 7 heeft u kennis kunnen maken met het studiegroepenproject Mineraal Totaal, een samenwerking van Koeien & Kansen en Praktijkcijfers 2. Mineraal Totaal wil boeren helpen zich bewust
te worden van hun eventuele mineralenproblemen en de daarmee samenhangende zwakke schakels in de bedrijfsvoering. Als het zicht op
de eigen MINAS-situatie er eenmaal is, stimuleert Mineraal Totaal de
deelnemer op zoek te gaan naar oplossingen. Het proces van bewustwording via analyse naar oplossingen beslaat drie groepsbijeenkomsten. Belangrijke katalysator in dit proces is de organiserende veehouder (deelnemer van of Koeien & Kansen, of Praktijkcijfers 2). Zijn persoonlijke benadering van de deelnemers en zijn open opstelling werken
erg drempelverlagend. Daarmee stimuleert en motiveert hij de deelnemers om eens serieus over hun eigen mineralenmanagement na te
denken.
Inmiddels zijn al 15 Koeien & Kansendeelnemers druk met het ontvangen en begeleiden van groepen voor Mineraal Totaal. Cees-Jan
Hollander, van het Praktijkonderzoek Veehouderij, wordt regelmatig gevraagd om tijdens de tweede bijeenkomst een korte presentatie te verzorgen. Hij vertelt: "Het valt de organisator niet altijd mee om mensen bij
elkaar te krijgen. In eerste instantie wordt er wat onwennig naar elkaar
gekeken, maar zodra de deelnemers het bedrijf gaan bekijken komt de
stemming erin. Voor de organiserende veehouder zijn dit spannende
momenten. Het is niet niks als collega-boeren, in dit geval zelfs buurt-

En dan de resultaten bespreken.

genoten, je bedrijf rondgaan en op scoreformulieren aangeven wat ze
ervan vinden."
In de tweede bijeenkomst krijgen de deelnemers hun eigen cijfers
onder ogen. Voor de meeste zijn dit bekende gegevens, maar een enkeling schrikt toch behoorlijk bij het zien van de dreigende heffingen in
2003. Eén van de deelnemers beweerde zelfs: ”Als ik minder kunstmest
moet strooien, stop ik onmiddellijk met boeren en verkoop ik mijn bedrijf.” Dat zijn pittige uitspraken. Een collega stelt hem gerust door zijn
ervaringen te delen. Hij heeft in de afgelopen tien jaar zijn kunstmestgift
met 50% verminderd. ”Tien jaar geleden had ik iemand voor gek verklaard bij deze voorspelling, maar nu blijkt dat mijn graskuilen nog net
zo hoog zijn. Ook de koeien zijn nog steeds niet omgevallen.” Aan het
einde van de discussie die volgt is de stemming omgeslagen. De
geschrokken veehouder besluit een plan te gaan maken om kunstmest te
kunnen blijven strooien binnen zijn MINAS-normen. Ook zijn collegadeelnemers hebben voldoende stof tot nadenken. De eerste resultaten
zijn hoopvol, de middag heeft in ieder geval veel losgemaakt en veel
blikken verruimd. Wordt vervolgd.
Carolien Staal,
Praktijkonderzoek Veehouderij

Eerst het bedrijf ’scoren’....

