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tofbemesting

Als vervolgophet project
"Introductie geïntegreerde
akkerbouw" (1990-1993)isin1993

naderDGKG

gestart met hetproject "Het
akkerbouwbedrijf opwegnaar
2000". Ruim 450
akkerbouwbedrijven hebben van
1993toten met 1995 onder
begeleiding vanDLV en een aantal
aardappelhandelshuizen gewerkt
aan het bereiken vande
milieudoelstellingen voorhet jaar
2000. Van alle deelnemende
bedrijvenzijn degegevens over
bemesting en gewasbescherming

aanwezig is (0-100cm) aanhet begin
van deuitspoelingsperiode (ca. 1 november).Deze stikstof kan inmeerof
mindere mateuitspoelen. Als afgeleide van degrondwaternorm wordt
maximaal 70kgNperha (0-100 cm)
toelaatbaar geacht opklei-enzavelgronden.N-uitspoelingishet gemeten
N-gehalte ingrond- en/of drainwater,
uitgedrukt alsmgnitraat-N per liter.
DeEU-drinkwaternorm die in 2000
inNederland voor alhet zoete grondwater zalgelden, is50mgnitraat per
liter.

geregistreerd en verwerkt.Daarnaast
werdop125bedrijven onderzoek
gedaan naar de hoeveelheid
minerale stikstof aan het einde van
deteelt van aardappelen,
suikerbieten engraan. De
bemestingsstrategie in het project
wasgericht op evenwichtsbemesting
voorP enK,het volgen vande Nadviezen en het landbouwkundig

Gebruik dierlijke mest
Indekleiregio's werd op75tot95
procent van debedrijven eninde
zandregio's op 100procent vande
bedrijven dierlijke mestgebruikt. Op
dekleigronden wordt de dierlijke
mest inhetnajaar uitgereden en opde
zandgronden inhetvoorjaar. Bij najaarstoepassing is slechts 20 procent
van de stikstof beschikbaar voorhet
volggewas. Bijhet telen van een
groenbemestingsgewas kan ditoplo-

pen tot 30procent. Onder gunstige
omstandigheden enbij inzaai vóór 15
augustus kan een groenbemestingsgewasmaximaal 100kg stikstof perha
opnemen. Bij inzaai vóór 1september
bedraagt ditmaximaal 80kg.
Uitgaande van45tot 55procentdirect beschikbare stikstof isdemaximaal verantwoorde stikstofgift met
organische mest derhalve 180tot 200
kg (N-totaal)perha.Alsergeen
groenbemestingsgewas geteeld wordt,
gaat demeeste minerale stikstof verloren dooruitspoeling en/of denitrificatie.Bij voorjaarstoepassing isde
beschikbaarheid van stikstof uitde
mest 60tot 70procent.
Overschot o p bedrijfsniveau
De stikstof-overschotten op bedrijfsniveau van Akkerbouw 2000 (met
dierlijke mest) zijn hoger dan inhet
introductieproject en lager dan voor
debedrijven uithetLEI-boekhoudnet
(figuur 1).Deprojecten verschilden
duidelijk in intensiteit van begeleiding:debedrijven uithet introductie-

verantwoordgebruik vandedierlijke
mest in bouwplanverband. In
opdracht vande stuurgroep
"Milieuzorg in deAkkerbouw" is
een analysegemaakt vande
bemesting endeN-mineraal aan het
einde vandeteelt.

DeN-aanvoerbestaat uit kunstmest,
dierlijke mest, depositie, N-binding
en aanvoer met zaaizaad en pootgoed.
DeN-afvoer bestaat uitde geoogste
producten endeeventueel afgevoerde
gewasresten. HetN-overschot isgelijk aandeN-aanvoer minus de N-afvoer.Rest-N isdehoeveelheid minerale stikstof dieinhet bodemprofiel
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\Deaardappel draagt veelbijaan een hoog stikstof-overschot op bedrijfsniveau. Vooral
bijgebruik vandierlijkemest inhetvoorafgaande najaar.

MEI

1998

Iintro 1992-'93• A2000 met om 1993-'95IILEI 1993-'94

project werden intensiever begeleid
dan de bedrijven uit Akkerbouw
2000, terwijl de bedrijven van het
LEI-boekhoudnet "gewone" praktijkbedrijven zijn. In de regio Noordelijke
zeeklei (NZK) was het overschot in
het introductieproject hoger dan bij
Akkerbouw 2000 door een groter aandeel pootaardappelen en een kleiner
aandeel graan.
Pas na afloop van de projecten zijn
(voorlopige) verliesnormen voor stikstof vastgesteld in MINAS-AT. In het
introductieproject voldeed het gemiddelde verlies aan stikstof in iedere regio aan de MINAS-normen van 2008.
Ook nagenoeg allebedrijven van
Akkerbouw 2000 die geen dierlijke
mest gebruikten, konden hieraan voldoen.
Bij gebruik van dierlijke mest werd in
Akkerbouw 2000 op regioniveau voldaan aan de verliesnorm voor 2008
met uitzondering van het
Zuidwestelijk kleigebied (ZWK).
Daar overschreed circa 80 procent
van de bedrijven deze norm. In de andere regio's was dat 20 tot 40 procent.
De LEI-bedrijven konden met name
in de zandgebieden en het Zuidwesten
niet voldoen aan de MINAS-norm
voor 2008.Door het ruime gebruik
van dierlijke mest in het overschotgebied Zuidoost-Nederland (ZON) konden de bedrijven van het LEI-boekhoudnet zelfs niet aan de norm van
1998voldoen. Hier blijkt duidelijk de
winst die met het introductieproject
en met Akkerbouw 2000 in deze regio
is geboekt.

• MINAS1998**

MINAS2000

CZK* NON
NZK
ZON ZWK
Figuur1.Gemiddeldstikstof-overschot(kgperha)opbedrijfsniveauperregio inhetintroductieproject,Akkerbouw2000(alleen bedrijvenmetorganischemest) en
LEI-boekhoudnet, inclusiefdepositie en stikstofbinding.
*

CZK = Centralezeeklei,ZON =Zuidoost-Nederland, NON = Noordoost-Nederland,
ZWKseZuidwestelijke klei, NZK=Noordelijkezeeklei
**Denormen van MINASvoor1998en2008(voorlopig) zijnrespectievelijk 175en 100
kgperhaexclusiefdepositie enstikstofbinding doorvlinderbloemigen. Hieris40kg voor
ingerekend.
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Voorafgaande aan de aardappelteelt
werd op 75 tot 100procent van de bedrijven dierlijke mest ingezet. De najaarsgiften op kleigronden zijn hoog;
oplopend van 200 à 230 kg stikstof
(totaal) per ha tot zelfs 300 kg in het
zuidwesten (figuur 2a).Dat is meer
dan milieutechnisch verantwoord. De
voorjaarsgiften (zand en loss) zijn beperkt tot 140 à 180kg stikstof per ha.
Bij voorjaarstoepassing wordt rekening gehouden met de beschikbare
stikstof uit de mest. Dit in tegenstelling tot najaarstoepassing in de kleiregio's. De aanvullende voorjaarsgiften
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Figuur2. Gemiddeldestikstof-aanvoeren -overschotvanconsumptie-aardappelen (CA)
enfabrieksaardappelen (FA) opalle bedrijvenendemineralestikstofnade
oogst(0-100cm)opdegeselecteerdebedrijven(gemiddelde1993-1995, kgperha).
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(b) stikstof-overschot
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Figuur3. Gemiddeldestikstof-aanvoeren-overschotvan suikerbietopallebedrijven ende
minerale stikstofnadeoogst(0-100 cm) opdegeselecteerdebedrijven (gemiddelde1993-1995, kgperha).

met kunstmest op klei zijn op bedrijven met mest nauwelijks lager dan op
bedrijven zonder mest. De hoogte van
de stikstofgiften, berekend als werkzame stikstof, komt overeen met het
advies dat, afhankelijk van ras en
grondsoort, varieert van 180tot 250
kg stikstof per ha. Alleen in het
Zuidwesten is de werkzame stikstofgift met circa 305 kg per ha duidelijk
hoger dan het adviestraject.
De afvoer van stikstof met het product
varieert per regio van 145tot 185kg
per ha. De verschillen in afvoer tussen
bedrijven met en zonder mest (CZK
en ZWK) zijn verwaarloosbaar. Het
overschot in de kleigebieden (figuur
2b) is door de najaarstoepassing van
dierlijke mest hoog tot zeer hoog. Het
hoge overschot op lössgrond werd
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veroorzaakt door de relatief lage Nafvoer (lage opbrengsten).
De N-mineraal na de oogst is redelijk
hoog (figuur 2c),circa 75 kg per ha
met als uitschieters de loss met circa
160kg per ha en het Zuidwesten met
circa 125 kg per ha. Het hoge bemestingsniveau in het Zuidwesten is ook
terug te vinden als hoge N-mineraal
na de oogst. De grote verschillen in
stikstof-overschot tussen bedrijven
met en zonder mest komt niet tot uitdrukking in een verschil van de N-mineraal na de oogst. Waarschijnlijk is
het grootste gedeelte van de stikstof
uit de mest al in de winter voorafgaande aan de aardappelteelt verloren
gegaan. De hoge mineralisatie van
stikstof uit de lössgronden veroorzaakteenhogeN-mineraal nade oogst.
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Voor suikerbieten wordt op kleigrond
minder vaak (22 tot 50procent) mest
ingezet als voor de aardappelen. Op
zandgronden worden nagenoeg alle
bieten van dierlijke mest voorzien. Bij
najaarstoepassing van dierlijke mest
wordt bij de bieten wel rekening gehouden met de werkzame stikstof uit
de dierlijke mest (10tot 20 procent)
getuige de lagere kunstmestgift (figuur 3a).Bij bieten staat er dan ook
een straf op te veel stikstof in de vorm
van kwaliteitsverlies. De hoogte van
de dierlijke mestgift beperkte zich tot
maximaal 195kg per ha in het
Zuidwesten. Afhankelijk van de tijd
van toepassing en het toepassen van
een groenbemestingsgewas is dit meer
of minder milieubelastend.
De aanvoer van werkzame stikstof uit
dierlijke mest en kunstmest wijkt nauwelijks af van de adviesgift van 200
kg minus 1,7 *N-mineraal. De afvoer
varieert van 75 tot 100kg per ha. Er
bestaat geen verschil in opbrengst tussen bemesting met of zonder dierlijke
mest (CZK, NZK en ZWK). Het overschot op de kleigronden (figuur 3b) is
hoog door de najaarstoepassing van
dierlijke mest en op z^nd- en dalgrond
door een lagere afvoer. Het overschot
is voor het grootste gedeelte terug te
vinden in de gewasresten. Uit eerder
onderzoek blijkt deze stikstof de stikstof-uitspoeling nauwelijks te beïnvloeden.
De N-mineraal na de oogst was op
kleigronden met 20 tot 40 kg per ha
laag (figuur 3c). Ook op zand-, dalen lössgrond bleef de N-mineraal met
60 tot 80kg op een betrekkelijk laag
niveau.

nrarrarwe
Een dierlijke mestgift in wintertarwe
is niet gebruikelijk; in NZK werd 21
procent en in ZWK 6procent van de
wintertarwepercelen bemest met dierlijke mest. Bovendien is de gift klein;
slechts 50 tot 85kg stikstof (totaal)
per ha (figuur 4a).
De werkzame hoeveelheid stikstof ligt
in alle regio's rond het adviesniveau
van 220 tot 240 minus N-mineraal.
Wintertarwe heeft een hoge stikstofbenutting. Door een afvoer van 185
tot 220 kg per ha ishet overschot laag

(figuur 4b).Inderegio's zonder dierlijke mestishetoverschot lagerdan
50kgperha.
DeN-mineraalnadeoogst wasop de
kleigronden metcirca 50kglaag.
Opnieuw wasdeN-mineraal hoogop
de lössgrond.

(a) stikstof-aanvoer

Conclusie
Consumptie-en fabrieksaardappelen
(lagebenutting, hoge aanvoer) ensuikerbieten (veel stikstof ingewasresten) zijn gewassen meteenhoog overschot.Bijtoediening vandierlijke
mestinhetnajaar wordtditoverschot
nog eensverhoogd doordateengroot
deelvandestikstof niet benutbaaris.
Bovendien wordterweinig rekening
gehouden methetdeeldatwelbenutbaar is.Zodragen deze gewassenrelatief veelbijaaneenhoog N-overschotopbedrijfsniveau. De
consumptie-aardappelen inhet
Zuidwesten dragen bijvoorbeeld 57
procent bij aanhet bedrijfsgemiddelde
stikstof-overschot (bijbedrijvenmet
dierlijke mest) terwijl zemaareen
kwart vanhetareaal uitmaken.
Doorhetlateoogsttijdstip vandeconsumptie-enfabrieksaardappelen is het
vaaknietmeermogelijk een (geslaagd) groenbemestingsgewas te telen.DeN-mineraalkandansamen
metdegemineraliseerde stikstof in de
herfst uitspoelen. Alsafgeleide van de
grondwaternorm wordt maximaal70
kgNperha(0-100cm) toelaatbaar
geacht opklei-enzavelgronden.Op
losseninhetZuidwesten kannietaan
dezenorm voldaan worden.
Hethoge overschot bijdesuikerbietenkomt niettotuiting indeN-mineraalnadeoogst doordat veel stikstof
indegewasresten ophetveld achterblijft. Deze stikstof spoelt veelal niet
uit.
DeN-mineraalnadeoogst van wintertarwe isgemiddeld laag.
Bovendien ruimt dewintertarweop
tijd hetveldomnogeengoedgeslaagd groenbemestingsgewas te telen.Ditisdanookeengeschikte
plaats ominhetnajaar mesttoe te
passen. Daarbij moetdegift echter
beperkt blijven omstikstofverliezen te
voorkomen. Daar schorthetopveel
bedrijven nogaan.Hetgroenbemestingsgewaskandemineraliserende
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Figuur4. Gemiddeldestikstof-aanvoeren -overschotvanwintertarweopallebedrijvenen
demineralestikstofnadeoogst(0-100 cm) opdegeselecteerde bedrijven (gemiddelde 1993-1995, kgperha).

stikstof uit demest opnemen ende
winter over tillen.Wel moet inhet
volggewas rekening gehouden wordenmeténdestikstof dienogmineraliseertuitdedierlijke mesténdestikstof die weeruithet
groenbemestingsgewas vrijkomt.Ook
inditopzicht valternog veel winstte
behalen opdedeelnemende bedrijven.
DeN-mineraal nadeoogst vertoont
weinig relatie metdebemesting.Wel
leidt toepassing vandierlijke mest
binnen eenregio steeds toteeniets
hogere gemiddelde N-mineraal.Op
lossleidtdesterke naleveringvan
stikstof uitdegrond steedstoteen
hoge N-mineraal.
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Perspectief
Uitdegegevens vanAkkerbouw 2000
blijkt eenduidelijke voorsprong op de
"gangbare"bedrijven uithetLEIboekhoudnet. Bovendien blijkende
MINAS-normeninhetalgemeen
haalbaar enbieden zevoldoende
ruimte omdierlijke mestintepassen
indebedrijfsvoering. Opindividuele
bedrijven zullen echter weldenodige
aanpassingen nodig zijn, enerzijdsom
deMINAS-normentehalenenanderzijds omzowel bedrijfseconomisch
(besparen opkunstmest-N) alsmilieutechnisch (beperken vanN-verliezen)
opeenverantwoorde maniermetdierlijke mestomtegaan.

ing. J.G.N. Wander, PAV-Lelystad

aszaad
gemaK ofSC

Het aantal overwinterende ganzen
inNederland lijkt nogjaarlijks toe
te nemen en is de laatste decennia
vertienvoudigd. Dientengevolge is
ook de schade aan graszaadpercelen
sterk gestegen. Weliswaar is er
thans een verjaag- en gedoogbeleid,

weergegeven. Alleen bij de brandgans werd een lagere zaadopbrengst
verkregen. Door de grauwe gans en
de kolgans werd de zaadopbrengst
niet beïnvloed. Het negatieve effect
van brandganzen ten opzichte van de
andere twee soorten heeft vermoedelijk te maken met het feit dat de
brandgans meer loopt dan de grauwe
gans en de kolgans.
In tabel IC is te zien dat begrazen in
de periode november/december negatief is voor de opbrengst, terwijl later
begrazen geen significante invloed
had. In twee van de drie onderzoeksjaren werd begrazing in november
uitgevoerd. In één van deze twee jaren was november zeer nat. De begrazing op eenjong gewas onder
natte omstandigheden veroorzaakte
zodoende bijna een halvering van de
zaadopbrengst. In het anderejaar gaf
grazen in november geen schade aan
de zaadopbrengst.

maar ergernis over schade aan een
mooi gewas enproblemen over de
hoogte van de schadevergoeding
blijven bestaan.
In dit artikel worden enkele
onderzoeksresultaten van het IBN
naar het effect van ganzenbegrazing
opEngels raaigras weergegeven.
Daarna wordt ingegaan op de
achtergronden van het ontstaan van
schade en wordt aangegeven hoe
moeilijk een schadetaxatie is en of
hierin verbetering aangebracht kan
worden.
s i W%J*ï£3bl ' V I ' ^ û$&"

Op de proefboerderij Kollumerwaard
in het Lauwersmeergebied werd in de
oogstjaren 1992t/m 1994 door het
IBN-DLO (Instituut voor Bos- en
Natuuronderzoek) onderzoek uitgevoerd naar het effect van een aantal
factoren op ganzenschade in graszaad. Het onderzoek werd uitgevoerd
in eerstejaars Engels raaigras.
In tabel IA is het effect van het aantal ganzen op de zaadopbrengst weergegeven. Pas bij de hoogste begrazingsintensiteit was de opbrengst
lager dan bij onbegraasd. De begrazingsintensiteit wordt berekend door
het aantal ganzen omgerekend per ha
te vermenigvuldigen met het aantal
begrazingsdagen. Als er op een perceel van 5ha twaalf dagen 500 ganzen zitten, dan is de begrazingsintensiteit 1200 gansdagen (12 x 500 / 5).
In de proef op Kollumerwaard werd
de begrazingsintensiteit bereikt met
één dag begrazen.
In tabel IB is het effect van begrazing door een drietal ganzensoorten
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onderzoeksresultaten is beperkt, omdat het onderzoek alleen betrekking
heeft op in september ingezaaid
Engels raaigras (diploid en tetraploïd
hooitype), een éénmalige begrazing,
drie ganzensoorten en slechts drie onderzoeksjaren. Gezien de vele van
factoren die van invloed kunnen zijn
op de opbrengst van het graszaad, is
het ondoenlijk om deze alle te onderzoeken. Factoren die niet in het onderzoek betrokken konden worden,
zijn onder andere:
-

De bruikbaarheid van de verkregen

de rotgans
het soort en type graszaad
een eerstejaars of overjarig perceel
de weersomstandigheden tijdens
het begrazen
de slempgevoeligheid van het perceel
de herhaling van de begrazing
de begrazing in mei
de regelmatigheid van afgrazen
van het perceel
de ontwikkeling van het gewas op
het moment van begrazen.
zaadopbrengst

onbegraasd
A

B

c

750gansdagen

1010
980

1500gansdagen

1030

3000gansdagen

890

grauwegans

1100

kolgans

1030

brandgans

910
880
1010
1070

november/december
januari/februari
maart/april

Tabel 1. Invloedvan debegrazingsintensiteitmetdekolgans (A),de ganzensoortbij1500gansdagen (B)endebeweidingsperiode (C) op de
zaadopbrengst(kgperha)vanEngels raaigras; cursiefgedrukte
waardenwijkensignificantafvanonbegraasd(bron:IBN,gemiddeldenoogstjaren 1992/1994).
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