Bodemvruchtbaarheid bij huidig mestbeleid
Blijft het organische stofgehalte en de fosfaattoestand van de bodem onder het huidige mestbeleid wel op een goed niveau? Onderzoek naar het verloop van
de bodemvruchtbaarheid op Koeien & Kansen bedrijven biedt tijdig inzicht.
Organische stofgehalte
In 12 jaar tijd is het organische stofgehalte in grasland op zandgrond in
de laag 0-10 cm onveranderd gebleven (fig 1a) en op kleigrond licht gestegen (fig 1b). Op percelen in wisselbouw (gras en maïs; fig 1c) blijft
het ook op peil. We zien geen verschil
in de trend tussen de jaren voor en
na de invoering van gebruiksnormen.

Figuur 1. Ontwikkeling van organische stofgehalte in graslandpercelen op zandgrond (A), kleigrond (B) en in wisselbouw (C). De
‘boxjes’ in de grafieken geven het 25-75%-bereik van de variatie weer, en de verticale lijnen het 5-95% bereik. Het horizontale
streepje geeft de mediaan aan (het middelste getal als alle waardes op een rij worden gezet van laag naar hoog).

Figuur 2. De ontwikkeling van de aanvoer van effectieve organische stof naar de
bodem op Koeien & Kansen bedrijven op zandgrond.

Figuur 3. De ontwikkeling van de fosfaattoestand in graslandpercelen, uitgedrukt
in P-Al (mg P2O5 per 100 mg grond). Voor
toelichting zie figuur 1.

Project DAIRYMAN zit erop
In juli is het project DAIRYMAN afgesloten. Tien regio’s in Noordwest Europa werkten gedurende vier jaar intensief samen om hun melkveehouderij te verduurzamen. Effectievere samenwerking tussen kennisinstellingen en de praktiserende veehouder en een betere communicatie
tussen alle gebruikers van de groene ruimte waren de speerpunten. Het project verbond 130
voorloperbedrijven, 7 proefbedrijven en 2 onderwijsinstellingen. Koeien & Kansen vormde met
haar 16 voorlopers en proefbedrijf De Marke het Nederlandse deel.
Wat heeft DAIRYMAN ons opgeleverd? Het buiten de eigen regio
kijken inspireert en verbroedert. Het
vergelijkbaar maken van milieuwetgeving en van de prestaties van de
voorloperbedrijven zorgde voor levendige discussies over de oorzaken van verschillen en mogelijkheden tot verbetering. Dit resulteerde
in een handleiding voor een bedrijfsontwikkelingsplan dat uitgaat van
de wensen van de veehouder én die
van zijn regio.
Nederlandse veehouders maakten
bij hun buitenlandse collega’s indruk door hun vakbekwaamheid,

arbeidsefficiëntie, kennis van cijfers
en toekomstgerichtheid. Men begrijpt nu beter dat intensieve melkveehouderij ook maatschappelijk
verantwoord kan zijn. Onze melkveehouders gaf het te denken dat
hun collega’s de nadruk vaak meer
leggen bij de grond dan bij het dier.
Bij bedrijfsbezoeken lopen de Nederlanders eerst de stal in, terwijl
buitenlanders het weiland als eerste
opzoeken.
Een mooi resultaat is dat DAIRYMAN door de Europese Commissie
als voorbeeld wordt gesteld van hoe
kennisverspreiding in de toekomst

zou moeten plaatsvinden om ‘meer
met minder’ te realiseren en investeringen in onderzoek terug te verdienen. Een Europa-breed vervolgproject zit in de pijplijn: EURO-DAIRY.
Frans Aarts,
Plant Research International

De organische stofbalans in de bodem bestaat uit: aanvoer uit mest
en gewasresten en afbraak in de
bodem. We richten ons hier vooral
op de aanvoer. Figuur 2 toont de
aanvoer, uitgedrukt in ‘Effectieve
Organische Stof’ (EOS). Dit is de organische stof die 1 jaar na aanvoer
naar de bodem nog niet is afgebroken (EOS houdt er rekening mee dat
een organische stofsoort die snel
afbreekt minder bijdraagt aan het organische stofgehalte op de langere
termijn dan een soort die langzaam
afbreekt).

geconstateerd als gevolg van nieuwe
regelgeving (derogatie).
Fosfaattoestand
De fosfaattoestand van de bodem
in grasland is de afgelopen 12 jaar
op peil gebleven. Op de helft van de
graspercelen schommelt het P-Algetal tussen de 25 en 50. De aanvoer van fosfaat via dierlijke mest
is gemiddeld voldoende om de fosfaattoestand op peil te houden.
Conclusie
Al met al is er dus (nog) weinig aanleiding voor bezorgdheid over de
bodemvruchtbaarheid in de melkveehouderij onder het huidige mestbeleid.
Jouke Oenema & Koos Verloop,
Plant Research International

Gemiddeld voor de Koeien & Kansen
bedrijven op zandgrond is de aanvoer
van EOS toegenomen, door een lichte toename van het aandeel grasland
(t.o.v. maïsland) op de bedrijven. Dit
betekent meer aanvoer van effectieve
organische stof. Er is dus geen afname van de organische stofaanvoer

Nu ook op weg naar
bedrijfsspecifieke
normen voor stikstofbemesting
Net als voor fosfaat zijn de generieke normen voor stikstofbemesting afgeleid van de gemiddelde opbrengst van het grasen maïsland in Nederland. Daarnaast speelt de grondsoort
een rol, omdat die invloed heeft op de afbraak van de nitraatstikstof die niet door het gewas is opgenomen.
Tabel 1: De stikstofopbrengst die het bedrijf per ha heeft gerealiseerd en de
normatieve opbrengst. Het verschil hiertussen wordt beloond met extra kunstmeststikstof
KringloopWijzerstikstofopbrengst
2010 t/m 2012
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9
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Gem.

312

281

31

11

Als de KringloopWijzer aangeeft
dat de fosfaatopbrengst gedurende meerdere jaren hoger is dan
de norm, dan mag vanaf 2014 vermoedelijk worden bemest naar opbrengst. Een mooi projectresultaat!
De uitdaging ligt nu bij stikstof. Drie
voorlopers van Koeien & Kansen
(Baltus, Buijs en Pijnenborg-Van
Kempen) en drie bedrijven uit Flevoland die door Countus begeleid worden, mogen de komende twee jaar
bij wijze van proef ook bedrijfsspecifiek met stikstof bemesten. Hun

met de KringloopWijzer berekende
eiwitopbrengst is hoger dan de normatieve opbrengst en de kans op
milieuschade (mede daardoor) klein.
De ontheffingen van de mestwetten
zijn in de Staatscourant gepubliceerd. Het gaat hierbij om het kunstmestdeel, de hoeveelheid stikstof uit
dierlijke mest blijft begrensd op 250
kg N per ha.
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