Verschillen in ammoniakemissie
Een slechte stikstof- en eiwitbenutting resulteert in een hoog ureumgehalte in de melk en een hoge ureumuitscheiding via de urine.
Dit leidt weer tot een hoge ammoniakemissie. Op Koeien & Kansen-bedrijven is onderzoek gestart naar de stalemissie van ammoniak
en er is gezocht naar een verklaring van verschillen door het melkureumgehalte.
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Bij eerder onderzoek in één stal is aangetoond dat de ammoniakemissie met circa
44 procent daalt bij een daling van het melkureumgehalte van 40 naar 20 mg ureum per
100 gram melk. Tegelijkertijd blijkt de ammoniakemissie toe te nemen met circa 2,7 procent per graad Celsius (buitentemperatuur).
Of deze effecten ook direct in andere stallen
waarneembaar zijn, is getest na één korte
meetperiode op elf Koeien & Kansen-bedrijven en proefbedrijf De Marke.

bijvoorbeeld stalklimaat. Waarschijnlijk zijn er
naast ureum andere, sterke invloedsfactoren
in het spel die de verschillen in ammoniakemissie tussen bedrijven kunnen verklaren,
zoals de zeer variabele ventilatie van natuurlijk geventileerde melkstallen. In 2004 volgt
verder onderzoek naar de invloed van
tankmelkureumniveaus en andere factoren.
Hopelijk wordt duidelijk hoe sterk we met
praktische maatregelen de emissie kunnen
verlagen. Want daar doen we het allemaal
voor.

Sleufvloer werkt verlagend
Uit de figuur blijkt dat de gemiddeld gemeten
emissies op de Koeien & Kansen-bedrijven
redelijk overeenkomen met de berekende
emissies op basis van het verband met de
temperatuur en het melkureumgehalte, zoals
dit eerder werd vastgesteld. Op De Marke is
de gemeten emissie lager dan de berekende
emissie. Dit is te danken aan de sleufvloer in
de stal, die voorkomt dat de mengmest in de
kelder in contact komt met de stallucht.
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Meetunit voor stalemissiemetingen opgesteld bij
Bomers in Eibergen.

Onbekende invloedsfactoren
Tijdens de ammoniakmetingen op de Koeien
& Kansen-bedrijven varieert het gemiddelde
tankmelkureumgehalte tussen de bedrijven
van 16 tot 27 mg per 100 gram melk bij een
buitentemperatuur van 5,5 tot 21,5 graden
Celsius. Er is nog geen direct verband aangetoond tussen het melkureumgehalte en de
ammoniakemissie. De variatie in melkureumgehalte was klein. In de korte meetperiode
was er per afzonderlijk bedrijf bijna geen verandering in melkureumgehalte, maar wel in
Gemeten stalemissie op Koeien & Kansen-bedrijven en De Marke versus de berekende stalemissie op basis van de gemiddelde buitentemperatuur en het tankmelkureumgehalte tijdens de meetperioden. Bedrijven met weidegang tijdens de metingen zijn omcirkeld.

Planten en dieren houden van melkveebedrijven
Planten, vogels, vlinders en libellen zijn
volop te vinden op intensieve en moderne melkveebedrijven. Dit blijkt uit een
inventarisatie van de Vlinderstichting in
2002 van planten- en diersoorten op
negen Koeien & Kansen-bedrijven.
De inventarisatie van de Vlinderstichting
geeft een redelijk beeld van wat er aan planten en dieren voorkomt op deze melkveebedrijven. De inventarisatie omvat vogels, planten, libellen en vlinders.

Vogels en planten
In Nederland bestaat een Rode Lijst voor
bedreigde vogelsoorten. Het is verheugend
dat enkele van deze soorten, zoals grutto en
tureluur, regelmatig zijn gesignaleerd bij de
veebedrijven. Op alle bedrijven zijn sowieso
veel weidevogelsoorten te vinden: gemiddeld
vijftien soorten per bedrijf. Ook de planten
doen het goed: per veebedrijf zijn gemiddeld
76 soorten geteld. Over het algemeen zijn
bedrijven op zand- en lössgronden soortenrijker dan bedrijven in de polders van Westen Noord-Nederland.

Libellen en vlinders
Variatie in plantensoorten is aantrekkelijk
voor insecten. Zo speelt krabbescheer een
belangrijke rol bij de voortplanting van de
groene glazenmaker, een libellensoort. De
vlinders die bij veebedrijven zijn waargenomen, komen in Nederland algemeen voor,
met uitzondering van het oranje zandoogje.
Deze vlinder is gesignaleerd bij de familie
Van Laarhoven in Loon op Zand. Bij de
inventarisatie van vlinders zijn gemiddeld
9,6 soorten per bedrijf gespot.
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Aantallen gevonden planten- en diersoorten bij negen Koeien & Kansen-bedrijven.
Cees Sikkenga en Jitske Bleker:
9 vogelsoorten, 1 libellensoort,
9 vlindersoorten en 33 plantensoorten
(alleen sloten en slootkanten zijn geïnventariseerd)
Sjoerd en Hinke Miedema:
14 vogelsoorten (veel eendensoorten,
waaronder slobeend, krakeend en een
zomertaling). Verder: 2 libellensoorten,
5 vlindersoorten en 58 plantensoorten

Kees en Saskia Boekel:
11 vogelsoorten, 9 vlindersoorten, 2 libellensoorten,
80 plantensoorten
Marinus en Arja de Vries:
18 vogelsoorten, 8 libellensoorten,
6 vlindersoorten en 55 plantensoorten.
Veel indicatorsoorten voor goed slootkantenbeheer, zoals Dotterbloem en
twee Rode-Lijstsoorten: de waterplant
krabbescheer en de libel de groene
glazenmaker.
Cor en Corrie van
Laarhoven: 9 vogelsoorten,
11 vlindersoorten, waaronder
het oranje zandoogje,
3 libellensoorten en
85 plantensoorten

Gerry, Tonny en Guido:
5 vogelsoorten, 6 vlindersoorten, 80 plantensoorten

Jan en Maria Kuks:
27 vogelsoorten,
14 vlindersoorten,
4 libellesoorten, waarvan
een bijzondere libel, de
weidebeekjuffer en
99 plantensoorten

Bertus Menkveld en
Hennie Wijnbergen:
21 soorten vogels,
3 libellensoorten,
9 vlindersoorten en
105 plantensoorten
Bennie en Thea Bomers:
22 soorten weidevogels, 17 vlindersoorten, 10 libellensoorten, waarvan
twee bijzondere : de blauwe breedscheenjuffer en de smaragdlibel.
92 plantensoorten

