KringloopWijzer onmisbaar voor
betere mineralenbenutting
De deelnemers van Koeien & Kansen berekenen jaarlijks de benutting van stikstof en fosfaat
door een mineralenkringloop op te stellen. De laatste drie jaar doen ze dat met de KringloopWijzer. Met deze rekentool kan elk melkveebedrijf op eenvoudige wijze de stikstof- en fosfaatkringloop en de benuttingen en verliezen in beeld brengen.
In de KringloopWijzer wordt een bedrijfsbalans opgesteld en vier deelbalansen voor vee, mest, bodem en
gewas. In de tabel staan de resultaten van de K&K bedrijven in 2012
De gemiddelde stikstofbenutting
van het bedrijf is 38% (gem. 20092011 37%). Dit betekent dat van het
aangevoerde voer, meststoffen en
de stikstofleverantie door klaver en
depositie 38% is omgezet in melk
en vlees. Het bijbehorende stikstofoverschot is 201 kg /ha waarvan
62 kg/ha als ammoniak verloren is
gegaan en de resterende 139 kg/ha
het overschot van de bodem is. Dit
bodemoverschot kan verloren gaan
naar het grondwater (nitraat) of de
lucht (lachgas), maar kan zich ook in
de bodem ophopen.
Voor fosfaat is de gemiddelde be-
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gen en de overschotten van de vier
bedrijfscomponenten (vee, mest,
bodem en gewas) laten zien waar
de zwakke schakels in de kringloop
zitten. De bodem is de belangrijkste component om op te sturen,
want zo’n 70% van het stikstofbedrijfsoverschot is bodemoverschot.
De bodembenutting wordt bepaald
door de bemesting en de opbrengst
van de gewassen. Een hoge bemesting is geen garantie voor een hoge
opbrengst en hoge bodembenutting. Kennis over het bemestingsmanagement en bodembeheer zijn
noodzakelijk om het juiste evenwicht te bereiken. Koeien & Kansen
levert die kennis.

Voor verbetering van de mineralenbenutting is inzicht in de mineralenkringloop nodig. De benuttin-
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drijfsbenutting 112% (gem. 20092011 94%) bij een overschot van
-1 kg/ha. Fosfaat kan in de kringloop
alleen verloren gaan in de bodem
en daarom is het bedrijfsoverschot
gelijk aan het bodemoverschot. De
fosfaatbalans is gemiddeld over
alle bedrijven in evenwicht: er wordt
evenveel fosfaat aangevoerd als
afgevoerd en ook evenveel fosfaat
naar de percelen gebracht als er
met de gewassen wordt geoogst.
De verschillen tussen de bedrijven
zijn groot. Er zijn bedrijven die met
een negatief fosfaatoverschot sterk
interen op de fosfaatvoorraad in de
bodem, maar er zijn ook bedrijven
die aan fosfaatophoping doen.

Bedrijfsspecifieke
fosfaatgebruiksnorm
vraagt goed management
Melkveebedrijven moeten in de toekomst meer mest
afvoeren vanwege lagere generieke fosfaatgebruiksnormen. Voor Koeien & Kansen-bedrijven zal de mestafzet
in 2015 daardoor 14% hoger uitvallen dan voorheen. Een
bedrijfseigen fosfaatgebruiksnorm is alleen gunstig voor
bedrijven met een bovengemiddelde gewasopbrengst.
Generiek of bedrijfsspecifiek?
In het 4e en 5e Actieprogramma Nitraatrichtlijn staan gebruiksnormen
voor de maximaal te gebruiken hoeveelheden stikstof en fosfaat bij de
teelt van gewassen. Mest mag worden uitgereden op het land totdat
de norm voor stikstof óf fosfaat wordt bereikt. Koeien & Kansen heeft
een methode ontwikkeld die niet alleen de werkelijke fosfaatonttrekking van een gewas aan de bodem bepaalt, maar daarvan ook een
bedrijfseigen fosfaatgebruiksnorm afleidt.
Fosfaat bottleneck mestafvoer
Vanwege de stelselmatige daling van de generieke fosfaatgebruiksnormen tussen 2009 en 2015, neemt de plaatsingsruimte van fosfaat af.
De gemiddelde fosfaatonttrekking aan de bodem is de basis voor de
generieke fosfaatgebruiksnorm in 2015. Het gevolg van de verlaagde
gebruiksnorm voor fosfaat is dat bedrijven meer mest moeten afvoeren. Van 2009 tot 2011 was de verplichte afvoer van dierlijke mest op
de Koeien & Kansen-bedrijven gemiddeld 738 m3 per bedrijf. Bij gelijkblijvende bedrijfssituaties zal de mestafvoer op basis van de generieke
normen in 2015 oplopen tot gemiddeld 852 m3 per bedrijf. Voorheen is
vooral mest afgevoerd op basis van stikstof, maar dat zal verschuiven
naar fosfaat.
Bedrijfseigen norm: werk aan de winkel
Gemiddeld is de bedrijfseigen fosfaatgebruiksnorm voor grasland op
de Koeien & Kansen-bedrijven lager dan de generieke fosfaatgebruiksnorm in 2015. De norm voor maïsland is hoger. Daarom stijgt de gemiddelde mestafvoer op basis van een bedrijfseigen fosfaatgebruiksnorm nog verder: tot 1.011 m3 per bedrijf.
De verschillen tussen bedrijven zijn echter groot. In extreme gevallen
kunnen bedrijven met een hoge bedrijfseigen fosfaatgebruiksnorm
25% aan mestafzetkosten besparen. Anderzijds kunnen de extra
mestafzetkosten oplopen tot meer dan 70% op bedrijven met een lage
bedrijfseigen fosfaatgebruiksnorm. Willen veehouders echt minder
mest afvoeren voor fosfaat, dan moet de onttrekking van fosfaat aan
de bodem omhoog en dus de gewasopbrengst omhoog. Dit betekent
werk aan de winkel voor de veehouder!
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De bedrijfseigen fosfaatgebruiksnorm maakt duidelijk dat er tussen
bedrijven veel meer variatie is in fosfaatonttrekking dan de generieke
norm impliceert. De bedrijfseigen fosfaatgebruiksnormen geven een
beter beeld van de werkelijke fosfaatonttrekking op een bedrijf. Het
principe van evenwichtsbemesting wordt daarmee beter bereikt.
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Mestscheider gedemonstreerd in Luxemburg
De DAIRYMAN mobiele mestscheider is op 25 en 26 april
in Luxemburg geweest voor een demonstratie. De demonstratie was georganiseerd tijdens de ‘Grunland Tag’ op het
Luxemburgse DAIRYMAN KTC Lycée Technique Agricole.
Melkveehouders, studenten en andere geïnteresseerden konden zien
hoe de machine werkt en kregen uitleg over de toepassing op melkveebedrijven. De Luxemburgers hadden veel belangstelling en dat leidde
tot een discussie die tot ver in de
middag doorging.

gebieden in Luxemburg. De dikke
fractie kan ingezet worden om het
organische stof gehalte te verhogen. De dunne fractie werd tijdens
de demonstratie in een strook op
grasland aangewend, naast gewone
mest. Zo kon men zien hoe dat eruitziet en hoe het gras reageert.

Afgevaardigden van het Departement Bodem van het ministerie
van Landbouw zagen perspectief
voor toepassing op zandgrond met
een zeer laag organisch stof. Dat
is een groot probleem in sommige

De demonstratie in Luxemburg is
een DAIRYMAN uitwisseling tussen
Knowledge Transfer Centres (KTC’s).
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