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Voorwoord
Naaraanleiding vanderesultaten behaald bij hetonderzoek naargeïntegreerde bedrijfssystemenop drie proefbedrijven (Wijnands &Vereijken, 1992;Wijnandsetal.1992b)ende
door deoverheid gesteldereductiedoelstellingen voor meststoffen enpesticiden (Anonymus,
1990a;1990b)werd in 1989het project 'IntroductieGeïntegreerde Akkerbouw' gestart.
Indit gezamenlijke projectvanvoorlichting (Dienst Landbouwvoorlichting (DLV)enhet
Informatie-enKenniscentrum,afdeling Akkerbouw enGroenteteelt indeVollegrond (IKCAGV))enonderzoek (het Proefstationvoor deAkkerbouw endeGroenteteelt indeVollegrond (PAGV),het Centrumvoor Agrobiologisch Onderzoekvan deDienst Landbouwkundig
Onderzoek (CABO-DLO,het huidige InstituutvoorAgrobiologisch enBodemvruchtbaarheidsonderzoek, AB-DLO)enhet Landbouw-Economisch Instituutvande DienstLandbouwkundig Onderzoek (LEI-DLO))werddegeïntegreerde bedrijfsstrategie,zoals ontwikkeld
opdedrie proefboerderijen,geïntroduceerd op 38'innovatiebedrijven'verspreidoverNederland. Dezeexperimentele introductiewasnodig omdat resultaten,behaaldonder intensieve
begeleiding op proefbedrijven, nietzonder meerzijn intevoerenop praktijkbedrijven.De
omschakeling naargeïntegreerde akkerbouw op deinnovatiebedrijven werd begeleid door
gespecialiseerde bedrijfsdeskundigen vande DLVenondersteund door deprojectleiding bij
PAGVen IKV-AGV.Deteelttechnische,milieukundige eneconomische resultaten werden
geanalyseerd door PAGV,CABO-DLOen LEI-DLO(Anonymus, 1991;Schanset al.,1992;
Wijnands et al.,1992a;Wijnands et al., 1995).Hetproject werdfinancieel ondersteund door
het Ministerievan Landbouw, Natuurbeheer enVisserij (LNV)enhet Landbouwschap.
Decoördinatievond plaatsdoor eenstuurgroep bestaande uit zowel vertegenwoordigers
vandedeelnemende alsvan debelanghebbende partijen.
Voor eengoedeevaluatievandebedrijfsvoering opdeinnovatiebedrijven waseen uitgebreide registratie enanalysenoodzakelijk. Daaromwerd hetcomputerprogramma FARM
(FarmAnalysisand Registration Macro) ontwikkeld.FARMbestaat uit een registratiemodule,
FARM-R(VanAsperen et al., 1993),eneenanalysemodule, FARM-A.Dit rapport gaatover
FARM-Aenbestaat uit driedeleneneenbundel appendices:
Deel 1:Gebruikershandleiding
Deel2:Achterliggende rekenregelsen analysecondities
Deel3:Methodevanprogrammeren en listingtabellen
Appendices
Inhetvoor u liggende deel,deel2,wordt detheoretische kantvan FARM-Abesproken;de
gebruikte rekenregelsendeconditieswaaronder dezerekenregelsworden uitgevoerd.In
deel 1isdepraktische kantvan FARM-Aaandeordegesteld;de inhoud enstructuur, de
procedurevan installatieenconfiguratie, endewerkwijze.Deel3tenslotte behandeldde
methodevan programmeren endeprogrammalisting in devormvantabellen.Deappendices
zijn bij elkvan devoorgaande drie delennodig.
Deauteurs bedanken M.G.M.Verbeek (CABO-DLO)voor deondersteuning bij de ontwikkelingvan FARM-A,G.J.M,van Dongen (PAGV)voor het inteeltseizoen '93/'94overnemen
vande(perikelen rond) deteeltregistratie engewasevaluatievande innovatiebedrijven en
F.W.T Penning deVries(CABO-DLO)enP.H.Vereijken (CABO-DLO)voor het bekritiserenvan
deconceptversievandit rapport.
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Samenvatting
Voor deanalysevan deresultatenvande38innovatiebedrijven werd eengroot aantalteelttechnische bedrijfsgegevens geregistreerd.Omwillevandeverwerkbaarheid gebeurdedit op
eenéénduidigewijze met het computerprogramma FARM(FarmAnalysisand Registration
Macro).FARMbestaatuittwee modules,eenregistratiemodule FARM-Reneenanalysemodule FARM-A.Met FARM-Rwordenteelttechnische gegevens,benodigd voor analyseen
bedrijfsevaluaties, perceelsgewijs per bedrijf gestandaardiseerd opgeslagen ineengegevensbestand (VanAsperenet al., 1993).Met FARM-Aworden dezegegevensvervolgensgeanalyseerdopperceels-,bedrijfs-,regio-enlandelijk niveauten aanzienvandeaan-en afvoer
vannutriënten,deinzetvan pesticiden,debijbehorende kosten endekwantificering vande
teelttechniek. Deanalysesop bedrijfs-,regio-en landelijk niveauvinden zowel plaatsvoor
het gemiddelde resultaatvan hettotale bedrijfsalsvoor hetgemiddelde resultaatvangewassenengewasgroepen.Indit deelrapport wordt detheorie achter FARM-Abekeken;perberekendegrootheid wordt omschreven:
degebruikte rekenregel;
determenwaaruit derekenregel issamengesteld;
deconditiesvanuitvoering;
hetgebruikvanstandaardwaarden uit hulpbestanden.

1.

Inleiding

Onderzoek naardematewaarin dedoelenvangeïntegreerde akkerbouw (Wijnands&
Vereijken, 1992; Wijnands etal.,1992b)werden gerealiseerd op 38 innovatiebedrijven
(Wijnandsetal.;1992a,Wijnandset al., 1995),enwaar knelpunten lagen bij omschakeling
van eengangbare naar eengeïntegreerde bedrijfsvoering vereisteeengestandaardiseerde
registratie enanalysevandebedrijfsvoering.Hiertoewerddoor CABO-DLOin samenwerking
met het PAGVhet computerprogramma FARM(FarmAnalysisand Registration Macro) ontwikkeld. FARMbestaat uit eenregistratiemodule (FARM-R)eneenanalysemodule (FARM-A).
Met FARM-Rworden teelttechnische gegevensperceelsgewijs per bedrijf gestandaardiseerd
opgeslagen ineengegevensbestand (VanAsperenet al., 1993).Met behulpvan FARM-A
kunnen analysesvandebedrijfsvoering op het niveauvanperceel,bedrijf, regio en land
(=alle innovatiebedrijven) met debijbehorende overzichtenvoor evaluatie,voorlichting en
presentatie gemaaktworden.Deanalysesopbedrijfs-,regio-en landelijk niveauvindenzowel plaatsvoor gemiddelde resultaatvanhettotale bedrijfsalsvoor hetgemiddelderesultaatvan gewassenengewasgroepen. Eenaanvulling op FARM-Avoor grafische presentatie
vanderesultaten indevormvanfiguren entabellen, FARM-mA(FARM-multiple-yearAnalysis),isreedsontwikkeld enbeschreven (VanAsperen,1994).
Hetrapport over FARM-Abestaat uit driedelen.Hetvoor u liggende rapport isdeel2.
Indeelrapport 2isde inhoud,structuur, installatie enwerkwijze van FARM-Aversie 1.0
beschreven.Indit deelrapport zal ingegaanworden opdetheorievan FARM-A;deachterliggende rekenregelsendeconditieswaaronder dezeberekend worden.Dezeworden per
niveauvananalysebeschreven.Deelrapport 3behandeld demethodevanprogrammeren en
deprogrammalisting indevormvantabellen.Debijbehorende appendiceszijn apart
gebundeld.

2.

Rekenregels en -condities

FARM-A analyseert opvier niveaus;perceels-,bedrijfs-, regio- en landelijk niveau,
enten aanzienvanvier onderwerpen;deaan-enafvoer van nutriënten,de inzet
van pesticiden,de bijbehorende kosten ende kwantificeringvan de teelttechniek.
De berekende groothedenworden opperceelsniveau per onderwerp beschreven
aande handvan:
de gebruikte rekenregel;
determen waaruit de rekenregel isopgebouwd;
de conditiesvan uitvoering;
het gebruik van standaardwaarden uit hulpbestanden.
Hieruit kande gevoeligheid van de analyse afgelezen worden;wat ishet gevolg
van het niet invullenvanbepaalde gegevens.
Achter de rekenregels staat het volgnummer tussen ().Wanneer de berekende
grootheid alsterm ineenanderevergelijking gebruikt wordt,wordt voor de
verklaring vandeze term middelshetvolgnummer naar de eerder beschreven
rekenregel verwezen. Dezeverwijzingen staan onder het volgnummer tussen [].
Achter de beschrijvingvande rekenregel staat tussen{}het nummer vande bijbehorende listingtabel. Hierinstaande rekenregel en-conditiesbeschreven in de
macrotaai vanExcel.
Parameters opbedrijfs-,regio- en landelijk niveauzijnclusteringen van berekeningen op perceelsniveau enworden daarom minder uitgebreid beschreven.
Listingtabellen zijnvoor deze niveausniet interessant.
Deacroniemen,de analyseresultaten indevormvan rekenbestanden en overzichten, de hulpbestanden met standaardwaarden enhet gegevensbestand
DATA.XLSstaan in deappendices It/mVvan deelrapport 4.

2.1
2.1.1

Perceelsniveau
Algemeen

Berekeningen op perceelsniveauvinden plaatsinvier rekenbestanden:
1) PN.XLS,nutriënten
2) PP.XLS,pesticiden
3) PK.XLS,kosten
4) PT.XLS,teelttechniek
Debasisgegevenskomen in allevier debestandenvoor.Zijworden rechtstreeks uit het
gegevensbestand PATA,XLSgekopieerd.Debasisgegevensvan debedrijvenworden gebruikt
voor het herkenenvandepercelen,gewassenenrotaties,hetsorteren op basisgegevensen
het berekenenvanjaar-enregio-afhankelijke variabelen.

Basisgegevensper ondernemer:
-jaar
- regio
- bedrijf
Basisgegevensperperceel:
-perceelnummer
- perceelnaam
-unieke combinatie perceelnummer en-naam
- oppervlakte
- grondsoort
- %organischestof
- %afslibbaar
-gewas
-ras
-voorvrucht1(w1)
- voorvrucht2(w2)
- perceelsgedeelte w 2

2.1.2

Nutriënten

Eenaantal rekenregelsmetbetrekkingtot nutriënten bestaan uit eenrekenregelvoor N,een
rekenregelvoorP 2 0 5 eneenrekenregelvoor K 2 0(appendix ll.a).Omdat deze rekenregels
aanelkaar gelijk zijn worden zeinonderstaande beschrijving samengevat inéén rekenregel
waarin het samengesteldeacroniem 'NPK'gebruikt wordt. Eenuitzondering hierop wordt
gevormd door berekeningen waarvan derekenregelsvan N, P205enK 2 0vanelkaarverschillen.Dezerekenregelsworden apart beschrevenwaarbij aanhetvolgnummer eena(N),eenb
(P205)of eenc(K20) wordttoegevoegd.Ook berekeningen metmeerdere rekenregels wordt
opdezemaniervanelkaar onderscheiden.Rekenregelsdie betrekking hebben op éénelement(N)hebbenalleen een volgnummer.
Eenaantal rekenregelsheefttweeversies,eenzogenaamde '999-versie' eneen 'O-versie'.999
iseenwaardediebinnen FARM-Rgebruikt wordt omeen nog niet bekende,maar verplicht
intevullen waardetijdelijk tevervangen (VanAsperenet al., 1993).De999-versie-rekenregelsgeven alsuitkomst 999wanneer éénvandeverplicht intevullentermen uit derekenregeleen999is.DeO-versie-rekenregelsgeven inzo'n situatie deuitkomst 0,of gebruiken
standaardwaarden uit eenhulpbestand.De999-waarden worden indegewasgerichte regionaleevaluaties (PO'reg"jr"gw"n'.XLS)gebruikt omaante gevenwaar gegevens ontbreken
(appendixV.b).DeO-waardenworden gebruikt omtotalente berekenen inzowelde
gewasgerichte regionale evaluatiesalsin hetrekenbestandvoor perceelsniveauPN.XLS
(appendix ll.a).Datbetekent dat eentoepassing metonzekerheden (999-waarden) niet in
sommatiesvantoepassingen kanvoorkomen;wanneer er b.v.tweetoepassingen metorganischemesthebben plaatsgevonden endedoseringvandetweedetoepassing in FARM-Ris
gelijk aan999,dan indetotale inzetvan N,P205enK 2 0uit organische mestin FARM-A
gelijk aandeinzetvantoepassing1.
Eenlegecelindegegevensbestandenvan FARM-Rheeft dewaarde0. Datwil zeggen dat
eencontrole opdewaarde0bij deuitvoeringscondities eencontrole op hetalof niet

uitgevoerd zijnvan eentoepassing is.Indien een999-versie-eneenO-versie-rekenregel
verschillende uitkomsten gevenstaandezebij deuitvoeringsconditiesvermeld.
Alle gebruikte standaardwaarden staan in het hulpbestand HULPM.XLS(appendix lll.a).Per
berekening wordt, indien relevant, aangegeven inwelketabelvan HULPM.XLSdestandaardwaardenstaan.
2.1.2.1 Aanvoer van nutriënten
Deeersteserieberekeningen isgericht op deaanvoervannutriënten met meststoffen,de
totale aanvoervannutriënten met meststoffen,zaaizaadenpootgoed,door depositie ende
bindingvanstikstof door vlinderbloemigen.
2.1.2.1.1 Aanvoer metmeststoffen
Deinzetvan N,P205enK20pertoepassingstijdstipvanorganische mestis{1.2}:

NPKOi [kg/ha] =dos[t/ha]*NPK[kg/t]* ( ~ ^ J )

(1)

waarin:
dos[t/ha]=detoegediende hoeveelheid mestinton per hectare;
NPK[kg/t]=dehoeveelheid N,P205enK20indemest in kilogram per

ton;
deel [ha]=deoppervlaktevan het perceelsgedeeltewaarop demestis
toegediend inhectare;
opp [ha]=deoppervlaktevan het perceel inhectare.
condities:
dos[t/ha]=0:NPKOj[kg/ha]=0;
dos[t/ha] =999:NPKOj[kg/ha]=999(999-versie) of 0(O-versie);
NPK[kg/t] isingevuld in FARM-Rof erwordt gebruik gemaaktvan
standaardwaarden (HULPM.XLStabeM);
NPK[kg/t]=999:NPKOj[kg/ha]=999(999-versie)of erwordt gebruik
gemaaktvanstandaardwaarden (O-versie)(HULPM.XLStabeM);
- opp [ha]=0:NPKOj[kg/ha]=0.

Deinzetvan N,P205enK 2 0pertoepassingstijdstip vankunstmest is {3,4}:

NPKk, [kg/ha] =dos[kg/ha]*( ™ ) * (gfg*)
waarin:
dos[kg/ha]=detoegediende hoeveelheid kunstmest in kilogram per
hectare;
NPK[%] =hetgehalte N,P205enK20indekunstmest in procenten;
deel [ha] =deoppervlaktevan het perceelsgedeelte waarop de
kunstmest istoegediend inhectare;
opp [ha]=deoppervlaktevan het perceel inhectare.

(2)
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condities:
- dos[t/ha]=0:NPKkj[kg/ha]=0;
dos[kg/ha]=999:NPKkj[kg/ha]=999(999-versie) of 0(O-versie);
NPK[%] =eenstandaardwaarde (HULPM.XLStabel2),tenzijeen
mestsoorttoegediend isandersdande voorgeprogrammeerde
mestsoorten;danmoet NPK[%] in FARM-Ringevuldworden;
NPKt%] =999:NPKk;[kg/ha]=999(999-versie)of 0(O-versie);
- oppIha]=0:NPKkj[kg/ha]=0.

Detotale inzetvan N,P205enK 2 0uit organische mest is{5}:
NPKotpj[kg/ha]=ZfNPKOj [kg/ha])n

(3)
[162]

waarin:
NPKOj[kg/ha]=de hoeveelheidtoegediende N,P205enK 2 0per
toepassingvan organische mest in kilogram perhectare;

Detotale inzetvan N,P2OsenK20uit kunstmest is{6}:
NPKktpj[kg/ha]=Z(NPKki[kg/ha])n

(4)
[2]

waarin:
NPKkj[kg/ha]=dehoeveelheidtoegediende N,P205enK 2 0per
toepassingvan kunstmest in kilogram perhectare;

Detotale inzetvan N,P2OsenK20uit organische mestenkunstmest is{7}:
NPKmtpj[kg/ha]=NPKotp;[kg/ha]+NPKktp;[kg/ha]

(5)
[3.4]

waarin:
NPKotpj[kg/ha]=detotale hoeveelheidtoegediende N,P205enK 2 0
metorganische mest inkilogram perhectare;
NPKktpj [kg/ha] =detotale hoeveelheidtoegediende N,P205enK20
met kunstmest in kilogram per hectare;
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2.1.2.1.2 Aandeel in detotale inzet
Met behulpvanhetaandeelvandeinzetvandemestsoorten indetotale inzetwordt de
verhouding organische mest-kunstmestberekend.
Hetaandeelvandeinzetvan N,P205enK 2 0uit organische mestindetotale
hoeveelheidtoegediende N,P2OsenK20metorganische mestenkunstmest
wordt gedefinieerdals{8}:
.NPKotp;[kg/hak

NPK^i[%]= ( N T C ^ P A ) * 10°

<6>
[3.5]

waarin:
NPKotPj[kg/ha] =detotale hoeveelheidtoegediende N,P205enK 2 0
metorganische mestinkilogram perhectare;
NPKmtpj[kg/ha]=detotale hoeveelheidtoegediende N,P205enK20
metorganische mestenkunstmest in kilogram perhectare;
condities:
NPKmtpj[kg/ha]<.0:NPK%Oj[%] =0

Hetaandeelvande inzetvan N,P205enK 2 0uit kunstmest indetotalehoeveelheidtoegediende N,P205enK 2 0metorganische mestenkunstmest is{9}:
.NPKktpj[kg/ha].

NPK 0 /^ [%]= GpKmtpiPc^]) * 100

(7)
[4.5]

waarin:
NPKktpj [kg/ha]=detotale hoeveelheidtoegediende N,P205enK20
metkunstmest in kilogram per hectare;
NPKmtpj [kg/ha]=detotale hoeveelheidtoegediende N,P205enK20
metorganische mestenkunstmest in kilogram perhectare;
condities:
NPKmtpj[kg/ha]s 0:NPK^okj[%] =0

2.1.2.1.3 Detotale aanvoervan nutriënten
Indetweevolgende rekenregelswordt deaanvoervannutriënten metzaaizaaden pootgoed,deaanvoervannutriënten door depostie endebinding vanstikstof doorvlinderbloemigenbij detotale inzetvannutriënten uit meststoffen opgeteld.Derekenregelsvoor N (8a)
en P205enK20(8b)zijn apartbeschreven.
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Detotale aanvoervan N wordt alsvolgt berekend{ioaj:
Ntpj[kg/ha]=Nmtpi[kg/ha]+Nzp;[kg/ha]+Ndj[kg/ha]+Nb[kg/ha]

(8a)
[5]

waarin:
Nmtpj[kg/ha]=detotale hoeveelheidtoegediende Nmetorganische
mestenkunstmest in kilogram perhectare;
Nzpj[kg/ha]=deaanvoervan Nmetzaaizaadenpootgoed in kilogram perhectare;
Ndj[kg/ha]=deaanvoervan Ndoor depositie inkilogram per hectare;
Nb[kg/ha]=debinding van Ndoor vlinderbloemigen inkilogram per
hectare.
condities:
Nzpj[kg/ha] =eenstandaardwaarde pergewas(HULPM.XLStabel3);
Ndj[kg/ha]=eenstandaardwaarde perregio (HULPM.XLStabel4);
Nb[kg/ha]=eenstandaardwaarde perton produkt of pergewas
(HULPM.XLStabel3).afhankelijk vanhet alof niet bekendzijnvande
opbrengst:
bruto opbrengst [kg/ha]=0: Nb[kg/ha]=standaardwaarde per
ton netto produkt;
netto opbrengst [kg/ha]=0:Nb[kg/ha]=standaardwaarde per
ton bruto produkt;
bruto ennetto opbrengst [kg/ha]=0:
Nb[kg/ha]=standaardwaarde pergewas;

Detotale aanvoervan P205en K20wordt alsvolgt berekend{iobc}:
PKtpi [kg/ha]=PKmtPi[kg/ha]+PKzp;[kg/ha]+PKdj[kg/ha]

(8bc)
[5]

waarin:
PKmtpj[kg/ha]=detotale hoeveelheidtoegediende P205enK 2 0met
organische mestenkunstmest in kilogram per hectare;
PKzpj[kg/ha]=deaanvoervan P205enK 2 0met zaaizaaden
pootgoed inkilogram perhectare;
PKdj[kg/ha]=deaanvoervan P205enK20door depositie in kilogram
perhectare.
condities:
PKzpj[kg/ha] =eenstandaardwaarde per gewas(HULPM.XLStabel3);
PKdj[kg/ha]=eenstandaardwaarde perregio (HULPM.XLStabel4).
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2.1.2.2 Afvoer van nutriënten
Dezeberekeningen zijn gericht opdetotale afvoervan nutriënten met het hoofdprodukt en
het bijprodukt.
Debruto opbrengstvangranen,graszaad,maïsenpeulvruchten (behalvedoperwten en
stamslabonen)wordt omgerekend naar eenstandaardvochtgehalte pergewas,voor een
beterevergelijkbaarheid vandeopbrengsten eneengelijkwaardige uitgangssituatie voor de
berekening vandeafvoer vannutriënten.Debruto opbrengstvanderooivruchten wordt
omgerekend naareengrondtarravrije opbrengst.

Debruto opbrengstvanhet hoofdprodukt gecorrigeerd naareenstandaard
vochtgehalte wordt alsvolgt berekend {ui:
corrv%_opbhp0[kg/ha]=bopbhp0[kg/ha]*( [!£•%vi*%]))

(9)

waarin:
bopbhp 0 [kg/ha]= debruto opbrengstvan het hoofdprodukt in
kilogram perhectare;
%v [%] =hetvochtgehaltevanhet hoofdprodukt inprocenten;
%vst [%] =eenstandaardwaardevoor hetvochtgehalte van het
hoofdprodukt in procenten (HULPM.XLStabel3).
condities:
bopbhp 0 [kg/ha]=0:corrv%_opbhp0 [kg/ha]=0;
%v [%] =0:corrv%_opbhp0 [kg/ha]=bopbhp 0 [kg/ha] (bijgewassen
andersdan bovengenoemde);
%v [%] =999:corv%_bopbhp0 [kg/ha]=bopbhp 0 [kg/ha] (beste
benadering).

Devoor grondtarra gecorrigeerde opbrengstvande naar eenstandaardvochtgehalte gecorrigeerde bruto opbrengst hoofdprodukt{12}:
conv%gt%_opbhp0 [kg/ha]=corrv%_opbhp0[kg/ha]* ( 100 ' 1 'ff f%1 )
waarin:
corrv%_opbhp0 [kg/ha]=denaareen standaardvochtgehalte
gecorrigeerde bruto opbrengst hoofdprodukt in kilogram perhectare;
%gt [%] =het gehalte grondtarra van debruto produktopbrengst in
procenten.
condities:
%gt [%] =0:corrv%gt%_opbhp0 [kg/ha]=corrv%_opbhp0 [kg/ha]
gecorrigeerd voor eenstandaardgrondtarragehalte per gewas
(HULPM.XLStabel3);

(10)
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bopbhp 0 [kg/ha]=Oennopbhp 0 [kg/ha]* 0:corrv%gt%_opbhp0
[kg/ha]=nopbhp 0 [kg/ha]gecorrigeerd voor produkttarra en
grondtarra (indien bekend)volgensdevolgende rekenregel:
j . / iw

Li

n

/v T .

n

°P bh Po fceft*] *1 0 ° \

/ nopbhp0[kg/ha]« 100

%gtr%K

corrv%gt%_opbhp0 [kg/ha] = l 1 0 0^%pt[%] +%gt [%]>>" Vioo-(%pt[%]+%gt[%])*

100)

waarin:
nopbhp 0 [kg/ha]=de netto opbrengst hoofdprodukt in kilogram
perhectare;
%pt [%] =hetgehalte produkttarra vandebruto produktopbrengst inprocenten.

bopbhp 0 [kg/ha] éntarra =0:corrv%gt%_opbhp0 [kg/ha]= nopbhp 0
[kg/ha];
bopbhp0 [kg/ha]énnopbhp 0 [kg/ha]=0:
corrv%gt%_opbhp0[kg/ha]=0.
N.B.corrv%gt%_opbhp0 [kg/ha] wordt vanaf nuopbhpQ [kg/ha] genoemd.
Deafvoer van N,P205en K20 door afvoer vanhet hoofdprodukt bedraagt{13}:
NPKhp0[kg/ha]=opbhp0[kg/ha]*( ""ggf** 1 )

(11)
[10]

waarin:
opbhp 0 [kg/ha]=devoor vocht engrondtarra gecorrigeerde bruto
opbrengstvan het hoofdprodukt in kilogram perhectare;
NPKhp[kg/t] =dehoeveelheid N,P205enK 2 0in het hoofdprodukt in
kilogram perton;
condities:
opbhp 0 [kg/ha] =0:NPKhp0[kg/ha]=0.

Deafvoervan N,P205enK20door afvoervan het bijprodukt bedraagt{14}:
NPKb Po [kg/ha]= opbbp0 [kgyha] *( N " M C g / t ] )

(12)
[10]

waarin:
opbbp 0 [kg/ha]=deopbrengstvan het bijprodukt in kilogram per
hectare;
NPKbp[kg/t]=dehoeveelheid N,P205enK 2 0in het bijprodukt in
kilogram perton;
condities:
opbrbp 0 [kg/ha]=0:NPKbp0[kg/ha]=0.
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Detotale afvoervan N,P205enK 2 0door afvoervanhethoofdprodukten het
bijprodukt is{i5}:
NPKtp0[kg/ha]=NPKhp0 [kg/ha]+NPKbp0[kg/ha]

(13)
[11,12]

waarin:
NPKhp0 [kg/ha]=deafvoer van N,P205enK 2 0door afvoervan het
hoofdprodukt inkilogram perhectare;
NPKbp0[kg/ha]=deafvoervan N,P205enK 2 0door afvoervan het
bijprodukt inkilogram perhectare;
2.1.2.3 Nutriëntenverlies e n -benutting
Uit hetverschiltussenaanvoer enafvoer vannutriënten wordt indezereeksberekeningen
het nutriëntenverlies (het overschot op denutriëntenbalans) berekend.Denutriëntenbenutting wordt gedefinieerd alsdeafvoer uitgedrukt alspercentagevandeaanvoer
(output-input ratio).
Hetverlies per havan N,P205en K20is{16}:
NPKvphtp [kg/ha]=NPKtp;[kg/ha]-NPKtp0[kg/ha]

(14)
[8,13]

waarin:
NPKtpj[kg/ha]=detotale aanvoervan N,P205enK 2 0metmeststoffen, zaaizaaden pootgoed,neerslag endebinding van Ndoor
vlinderbloemigen inkilogram perhectare;
NPKtp0[kg/ha]=detotale afvoer van N,P205enK 2 0met hethoofdenbijprodukt inkilogram perhectare.
condities:
NPKtp0[kg/ha]=0:NPKvphtp [kg/ha]=0,omdat deopbrengst niet
ingevuld is(zie9en10).

Hetverliesvan N,P205enK20per kg hoofdprodukt op basisvandeafvoer van
het hoofdprodukt is{17}:
.NPKtp:[kg/ha]-NPKhp.[kg/hal

NPKvpktp(hp) [kg/kg]=(

opbhp^sfo]

) *1000

(15)
[8,11.10]

waarin:
NPKtpj[kg/ha]=detotale aanvoervan N,P205enK 2 0metmeststoffen, zaaizaadenpootgoed,neerslagendebinding van Ndoor
vlinderbloemigen inkilogram perhectare;
NPKhp0[kg/ha]=deafvoervan N,P205enK20met het hoofdprodukt
in kilogram per hectare;
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opbhp 0 [kg/ha]=deopbrengstvan het hoofdprodukt gecorrigeerd
voor %vocht en %grondtarra in kilogram per hectare.
condities:
opbhp 0 [kg/ha]=0:NPKvpktp(hp) [kg/kg]=0.

Hetverliesvan N,P205en K20per kg hoofdprodukt op basisvandeafvoervan
het hoofdprodukt enhet bijprodukt is{18}:
.NPKtpjIkg/ha)-NPKtp0[kg/haV

NPKvpktp(hp+bp)[kg/kg]=(

opbhPotk8/ha]

) *1000

(16)
[8,13,11]

waarin:
NPKtpj[kg/ha]=detotale aanvoervan N,P205enK 2 0metmeststoffen, zaaizaadenpootgoed,neerslagendebindingvan Ndoor
vlinderbloemigen inkilogram perhectare;
NPKtp0 [kg/ha]=detotale afvoervan N,P2OsenK 2 0methet hoofdenbijprodukt in kilogram perhectare;
opbhp 0 [kg/ha]=deopbrengstvan het hoofdprodukt gecorrigeerd
voor %vocht en %grondtarra inkilogram perhectare.
condities:
opbhp 0 [kg/ha]=0:NPKvpktp (hp+bp) [kg/kg]=0.

Denutriëntenbenutting of input-output ratiovan N,P2OsenK20is{19}:
NPKtp0[kg/ha]
NPKoi 1 = NPKtp;[kg/ha]

waarin:
NPKtp0 [kg/ha]=detotale afvoervan N,P205enK20met hethoofdenbijprodukt in kilogram per hectare;
NPKtpj[kg/ha]=detotale aanvoervan N,P205enK20metmeststoffen, zaaizaad en pootgoed,neerslagendebinding van Ndoor
vlinderbloemigen in kilogram perhectare.
condities:
- NPKtpj[kg/ha]=0:NPKoir =0.

2.1.2.4 De hoeveelheid beschikbare Ngedurende het groeiseizoen
Dehoeveelheidwerkzame Ndie beschikbaar isvoor eengewas(Nbes)wordt berekend op
basisvande N-aanvoer met meststoffen endepositie éndebeginvoorraad minerale bodem-N
in hetvoorjaar (Nminvj). Demineralisatievan Nuit debodemwordt hier niet in beschouwing
genomen. DeNuit dezeaanvoerposten kanechter niet zonder meeropgeteld worden;er

O7)
[13,8]
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dient rekening gehoudente worden metdubbeltellingen. Eendeelvandewerkzame Nkan
immersalinde Nminwaardevertegenwoordigd zijn. Datbetekent dat alleendeNuit de
mestgiftendie nâdebemonsteringvande Nminvjtoegediend iseffectief bijdraagt aande
hoeveelheid beschikbareN.
Indevolgende rekenregelswordt eerstberekendhoeveel N vanalleaanvoerposten ook
werkelijk beschikbaar isvoor degewasgroei (§2.1.2.4.1).Vervolgenswordt de effectieve
bijdragevandeverschillende aanvoerposten aandehoeveelheid beschikbare Nberekend
(§2.1.2.4.2) endeNbes(§2.1.2.4.3)
2.1.2.4.1 DehoeveelheidbeschikbareNperaanvoerpost
1

Organischemest

Omdehoeveelheid beschikbare Nuit organische mestte berekenen ishet nodig deorganischegebonden Nendeminerale Napartte bezien.Dewerkzameminerale Nuit meststoffentoegediendvóórdebemonstering vandeminerale bodem-N in hetvoorjaar wordt nl.
teruggevonden inde Nminwaardeendewerkzame organisch gebonden Nniet.
Dehoeveelheid organisch gebonden N aangevoerd pertoepassingstijdstip van
organische mestwordt gedefinieerd als{20}:
Norgi rkg/ha]=dos[t/ha]*(N[kg/t]-NH3-N[kg/t])*(J^Jgf)
waarin:
dos[t/ha]=detoegediende hoeveelheid mestinton perhectare;
N[kg/t]=dehoeveelheid Nindemest inkilogram perton;
NH3-N[kg/t]=dehoeveelheid ammonium-N indemestin kilogram per
ton;
deel [ha]=deoppervlaktevanhetperceelsgedeelte waarop demestis
toegediend inhectare;
opp [ha]=deoppervlaktevan het perceel inhectare.
condities:
dos[t/ha]=0:Norgj[kg/ha]=0;
N[kg/t]=0:nutriëntengehalten zijn niet ingevuld in FARM-R;er wordt
gebruik gemaaktvanstandaardwaarden (HULPM.XLStabel 1, Norgj
[kg/t]);
N[kg/t] =999:erwordt gebruik gemaaktvan standaardwaarden
(HULPM.XLStabel 1,Norgj[kg/t]);
NH3-N[kg/t]=999én N[kg/t]>0:N wordtvermenigvuldigd meteen
standaardwaardevoor het %Norgvoordebetreffende mestsoort
(HULPM.XLStabel 1,Norg [%]);
opp [ha]=0:Norgj [kg/ha]=0

(18)

18
Detotale hoeveelheid organisch gebonden Nuit organische mest is{21}:
Norgtpj[kg/ha]=ZfNorgj [kg/ha])n

(19)
[18]

waarin:
Norgj[kg/ha]=dehoeveelheidorganischgebonden Nper toepassing
vanorganische mestinkilogram perhectare.
Dewerkingvandeorganisch gebonden Nisafhankelijkvanhettijdstip vantoediening,de
lengtevan het groeiseizoen endemestsoort.Omdat hetgroeiseizoenvrijwel altijd zestot
acht maanden bedraagt endeverschillentussendemestsoorten minimaal zijn (Schröder et
al., 1994)wordt bijonderstaande berekening alleenrekening gehouden methettijdstipvan
toediening.
Dehoeveelheid werkzame organisch gebonden Naangevoerd pertoepassingstijdstipvan organische mestwordt gedefinieerd als{22}:
NorgwZi[kg/ba]=Norgj[kg/ha]*( ^ fconbes\
) 100

(20)
[18]

waarin:
Norgj[kg/ha]=dehoeveelheid organisch gebonden Npertoepassing
vanorganische mest inkilogram perhectare;
corrbes=decorrectiefactor voor debeschikbaarheidvande organisch
gebonden Nin organische mestin relatietot hettijdstip vantoediening (HULPM.XLStabel 5).
condities:
Norgj[kg/ha]:zierekenregel 18;
datumtoediening =x: Norgwzj [kg/ha]='datumom'.Indien de datum
vantoediening niet bekend ismoet dezeingeschatworden.

Detotale hoeveelheid werkzameorganisch gebonden Nuit organischemest
bedraagt{23}:
Norgwztpj[kg/ha]=E(Norgwzi [kg/ha])n

(21)
[20]

waarin:
Norgwzj [kg/ha]=dehoeveelheidwerkzameorganisch gebonden N
pertoepassing van organische mestin kilogram per hectare;
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Dehoeveelheid mineraleNaangevoerd pertoepassingstijdstip vanorganische
mestwordt gedefinieerd als{24}:
NH3-Ni[kg/ha]=dos[t/ha]* NH3-N[kg/t]*( ^ M )

(22)

waarin:
dos[t/ha]=detoegediende hoeveelheid mestinton perhectare;
NH3-N[kg/t]=dehoeveelheid minerale Nindemest in kilogram per
ton;
deel [ha]=deoppervlaktevanhetperceelsgedeeltewaarop demestis
toegediend inhectare;
opp [ha]=deoppervlaktevanhet perceel inhectare.
condities:
- dos[t/ha]=0:NH3-Nj[kg/ha]=0;
- NH3-N[kg/t]=0:
N[kg/t]=0:standaardwaardevoor NH3-N[kg/t] per mestsoort
(HULPM.XLStabel 1);
- N[kg/t]>0:
NH3-N[kg/t]=N[kg/t] * (1-standaardwaarde voor Norg [%]);
- opp [ha]=0:NH3-Nj[kg/ha]=0.

Detotale hoeveelheid minerale Nuit organische mestis {25}:
NH3-Ntpi[kg/ha]=I(NH3-Ni [kg/ha])n

(23)
[22]

waarin:
NH3-Nj[kg/ha]=dehoeveelheid minerale Npertoepassingvan
organische mestin kilogram perhectare.

Dewerking vandeminerale Nisafhankelijk vanhettijdstipvantoediening (uitspoeling) en
inwerksnelheid (vervluchtiging):
Dehoeveelheid werkzameminerale Naangevoerd pertoepassingstijdstip van
organische mestbedraagt{26}:
NHj-NwZj [kg/ha]=NH3-Nj[kg/ha]* corrrij * corrvl

(24)
[22]

waarin:
NH3-Nj[kg/ha]=dehoeveelheid minerale Npertoepassingvanorganischemestinkilogram perhectare;
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corrrij=decorrectiefactor voor dewerkingvandeminerale Nin
organische mest inrelatietot hettijdstipvantoediening(HULPM.XLS
tabel6);
corrvl=decorrectiefactor voor devervluchtigingvandeminerale Nin
organische mest inrelatietot de inwerksnelheid (HULPM.XLStabel7).
condities:
NH3-Nj[kg/ha]:zierekenregel22;
- NH3-Nj[kg/ha]=0:NH3-NwZj[kg/ha]=0;
datumtoediening =x: NH3-NWZJ [kg/ha]='datum om'.Indiende
datumvantoediening niet bekendmoetdezeingeschatworden.
Vóór 1991werd deinwerksnelheid vandeorganische mestniet geregistreerd.Daarom zijn
voor diejaren correctiefactoren voor vervluchtiging ingeschat:
tot 1990:0.75,gelijk aan inwerkentussen4en 12uur natoediening;
1990:0.825,het gemiddeldevan inwerkentussen4en 12uur na
toediening (0.75)enbinnen 4uur natoediening (0.9).
Voor 1991-1993zieHULPM.XLStabel 7.

Detotale hoeveelheidwerkzame minerale Nuit organische mestis{27}:
NHg-Nwztpi[kg/ha]=Z(NH3-NwZi[kg/ha])n

(25)
[24]

waarin:
NH3-NwZj[kg/ha]=dehoeveelheid werkzame minerale Nper
toepassing van organische mest in kilogram perhectare.

2*

Kunstmest

Detotale kunstmestgiftwordt alswerkzaam beschouwd,zie rekenregel 2en4.

i

Depositie

De hoeveelheidwerkzame Nuit depositiewordt gedefinieerd als{28}:
Ndwztpi[kg/ha]=Ndtp;[kg/ha]*0.5
waarin:
Ndtpj[kg/ha]=deaanvoervan Ndoor depositie in kilogram per
hectare.Dezeisregio-afhankelijk (HULPM.XLStabel4);
0.5=decorrectiefactor voor dewerkingvande Nuit depositie:vande
jaarlijkseregionale depositiewordt aangenomen datdehelft tijdens
hetgroeiseizoen beschikbaar komt.

(26)
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4=

Nmineraal in het voorjaar

Debemonsteringsdieptevandeminerale bodem-N in hetvoorjaar isgewasafhankelijk. In
FARM-Rkan30,60en 100cmalsdiepteworden gekozen inéénoftwee lagen (eenbovenlaageneenonderlaag),waarbij eventuele afwijkingen vandezestandaard kunnen worden
aangegeven alswerkelijk bemonsterdediepte:
bovenlaag,bl(cm)
0-30
0-30
0-30
0-60
0-60
0-100

onderlaag,ol(cm)

+
+

30-60
30-100

+

60-100

Eerstwordt bekeken opwelkediepte deverschillende gewassenbemonsterd zijn. Hierbij
worden devolgende grenzenaangehouden:
gekozen diepte (cm)
30
60
100

grens(werkelijke diepte) (cm)
<45
45£werkelijke diepte <80
£80

Voor devergelijkbaarheid vanpercelenengewassenworden alle meetwaarden vervolgens
waar nodig genormaliseerd naareen laagdikte van30,60en 100cm.Ditvindt plaatsmet
behulpvanomrekeningsformules gebaseerdopgrondmonsteranalysesinandere proeven
(Schroderet al., 1994),(appendix lll.a,tabel8).
Oppercelenwaar dehoeveelheid minerale bodem-Nniet isgemeten,wordt dezegeschat
met behulpvan hetverbandtussendeaanvoervanminerale N(Nuit kunstmesten niet
vervluchtigde ammonium-N (=effectieve N)uit organische mest)gedurende de voorafgaande
herfst enwinter endehoeveelheid minerale bodem-N in hetvoorjaar gevonden opbemonsterdepercelen in hetzelfdejaar (appendix lll.a,tabel 9).Omhetaantal normalisatieberekeningente beperken enhiermeedenauwkeurigheid vande berekening van dehoeveelheid beschikbare N tevergroten,vindt deschatting,net alsde meestebemonsteringen,
plaatsvoor de laag0-60 cm.

DeNmineraal in hetvoorjaar, bemonsterd in de laag0-30cm {29}:

NminyJi(0-30)[kg/ha] =NminvjbIjCO-<45)[kg/ha]* ( ^ g )
waarin:
Nminvjblj(0-<45) [kg/ha]=de Nmineraal in hetvoorjaar in debovenlaagvan0tot 45cmin kilogram per hectare;
30[cm]=dedieptewaarnaar eeneventuelevan0-30cm afwijkende
Nminvjblj(0-<45) [kg/ha] omgerekend moetworden;
wd [cm]=werkelijke dieptetussen0en45cm.

(27)
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condities:
diepte bovenlaag£45cm:Nminvjj(0-30) [kg/ha]=0;
Nminvjblj(0-<45) [kg/ha]=999:Nminvjj(0-30) [kg/ha]=0;
wd [cm]=0:Nminvjj(0-30) [kg/ha] =Nminvjblj(0-<45) [kg/ha]enbovenlaag=0-30 cm;

DeNmineraal in hetvoorjaar, bemonsterd indelaag0-60cm {30}:

Nminyj^O-60) [kg/ha]=afhankelijk vandebemonsterdelagen:

(28)

NminvJiCO-ÖO)[kg/ha]=Nminvjbli(0-45swd<80)[kg/ha] *( § S >

(28a)

Nminyj^O-ÖO)[kg/ha]- (Nminvjbl^O-SO) [kg/ha]+Nminvjolj(30-45^wd<80) [kg/ha])* ( f j 2 ) ( 2 8 b )
waarin:
Nminvjblj [kg/ha]=afhankelijk vandedieptevanbemonstering:
Nminvjblj(0-45£wd<80) [kg/ha],de Nmineraal inhetvoorjaar inde
bovenlaagvan 0tot eendiepteà45en<80cmin kilogram per
hectare;
Nminvjblj(0-30) [kg/ha]=de Nmineraal in hetvoorjaar inde
bovenlaagvan 0tot 30cmin kilogram per hectare;
Nminvjolj(30-45£wd<80) [kg/ha]=de Nmineraal inhetvoorjaar inde
onderlaagvan30tot 45swd<80cm in kilogram perhectare;
60[cm]=dedieptewaarnaar eeneventuelevan0-60cm afwijkende
Nminvjblj [kg/ha]of Nminvjolj [kg/ha] omgerekend moetworden;
wd [cm]=werkelijke diepte<>45cmen>80cm.
condities:
diepte bovenlaag =0-45swd<80cm:Nminvjblj [kg/ha]= Nminvjblj(045swd<80) [kg/ha]enonderlaag isniet bemonsterd;
diepte bovenlaag =0-30cmendiepte onderlaag =30-45<wd<80cm:
Nminvjblj [kg/ha]=Nminvjblj(0-30) [kg/ha]en
Nminvjolj [kg/ha]=Nminvjblj(30-45swd<80) [kg/ha];
diepte bovenlaagóf diepte bovenlaag +onderlaag£80cm:
Nminvjj(0-60) [kg/ha]=0;
Nminvjblj [kg/ha]=999:Nminvjj(0-60) [kg/ha]=0;
Nminvjolj [kg/ha]=999:Nminvjj(0-60) [kg/ha]=0;
wd [cm]=0:Nminvjj(0-60) [kg/ha]=Nminvjblj [kg/ha]+ Nminvjolj
[kg/ha]waarbij:
bovenlaag =0-60cmenonderlaag isniet bemonsterd óf
bovenlaag =0-30cmenonderlaag =30-60cm.
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DeNmineraal in hetvoorjaar, bemonsterd indelaag0-100cm {31}:
Nminvj^O-lOO) [kg/ha]=afhankelijk vandebemonsterdelagen:

(29)

NminyjjCO-lOO)[kg/ha]=Nminvjbli(0-s80)[kg/ha] *( ^ J f f l

(29a)

Nminvj^O-lOO)[kg/ha]=(Nminvjbl^O-eO)[kg/ha]+Nmmvjol^óO-^O) [kg/ha])*(10?JcmJ)

(29b)

WO ^CiliJ

Nminvj^O-lOO) [kg/ha]- (Nminvjbl^O-SO) [kg/ha]+NminvjoljPO-sSO) [kg/ha])*(I°2i£23l)
waarin:
Nminvjblj [kg/ha]=afhankelijkvandedieptevanbemonstering:
Nminvjblj (0-^80)[kg/ha],de Nmineraal in hetvoorjaar inde
bovenlaagvan0tot eendieptes80cminkilogram perhectare;
Nminvjblj(0-45<wd<80) [kg/ha],de Nmineraal in hetvoorjaar inde
bovenlaagvan0tot eendieptes45en<80cmin kilogram per
hectare;
Nminvjblj(0-30) [kg/ha]=de Nmineraal in hetvoorjaar inde
bovenlaagvan0tot 30cminkilogram perhectare;
Nminvjolj [kg/ha]=afhankelijk vandedieptevanbemonstering:
Nminvjolj(30-è80) [kg/ha]=de Nmineraal in hetvoorjaar inde
onderlaagvan30tot ä80cmin kilogram perhectare;
Nminvjolj(60-è80) [kg/ha]=deNmineraal inhetvoorjaar inde
onderlaagvan60tot £80cmin kilogram perhectare;
100[cm]=dedieptewaarnaar eeneventuelevan0-100cmafwijkende Nminvjblj [kg/ha]of Nminvjolj [kg/ha] omgerekend moet
worden;
wd [cm]=werkelijkediepte£80 cm.
condities:
diepte bovenlaag =0-s80cm:Nminvjblj [kg/ha]= Nminvjblj(0-s80)
[kg/ha]enonderlaag isniet bemonsterd;
diepte bovenlaag=0-60cmendiepte onderlaag =60-^80cm:
Nminvjblj [kg/ha]=Nminvjblj(0-60) [kg/ha],
Nminvjolj [kg/ha]=Nminvjolj(60-ä80) [kg/ha];
diepte bovenlaag =0-30cmendiepte onderlaag =30-^80cm:
Nminvjblj [kg/ha]=Nminvjblj(0-30)[kg/ha],
Nminvjolj [kg/ha]=Nminvjolj(30-^80) [kg/ha];
Aanname:diepte >100cmkomt niet voor;
Nminvjblj [kg/ha]=999:Nminvjj(O-IOO) [kg/ha]=0;
Nminvjolj [kg/ha]=999:Nminvjj(O-IOO) [kg/ha]=0;
wd [cm]=0:Nminvjj(O-IOO) [kg/ha]=Nminvjblj [kg/ha]+ Nminvjolj
[kg/ha]waarbij:
bovenlaag =0-100cmenonderlaag isniet bemonsterd óf

(29c)
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bovenlaag =0-60cmenonderlaag =60-100 cmóf
bovenlaag=0-30cmenonderlaag =30-100cm;

DeNmineraal inhetvoorjaar, genormaliseerd naar de laag0-30cm {32}:
Nminyjj(a->30) [kg/ha]=afhankelijk vanuitgangssituatiea:

(30)

Nminvj^O-^O) [kg/ha]=Nminvj^OOO)[kg/ha]

(30a)
[27]

Nminyj:(0-60)[kg/ha] -nc(60-M0)

NminyJi(60-*30)[kg/ha]

(30b)
[28]

^NminvWO-lOO) [kg/ha]-nc(100->60) .
(
v

Nminvji(100-»60-»30) [kg/ha]=

) -nc(60->30)

nffl00->60)
L

' ^

'

nf(60->30)

(30c)

[29]

waarin:
a [cm]=deuitgangssituatie,30,60of 100 cm;
Nminvjj(0-30) [kg/ha]=de Nmineraal in hetvoorjaar inde laag 0-30
cm;
Nminvjj(0-60) [kg/ha]=de Nmineraal in hetvoorjaar indelaag 0-60
cm;
Nminvjj(O-IOO) [kg/ha]=de Nmineraal in hetvoorjaar indelaag 0-100
cm;
nc(a-»b)=denormalisatieconstantevoor deomrekeningvandieptea
naardiepte b, dimensieloos;
nf(a->b)=denormalisatiefactor voor deomrekening vaneendieptea
naar diepte b, dimensieloos;
condities:
a=30:er hoeft niet genormaliseerdteworden:
Nminvjj(a-»30) [kg/ha]=Nminvjj(30-30) [kg/ha]= Nminvjj(0-30) [kg/ha];
a=60:Nminvjj(a->30) [kg/ha]=Nminvjj(60->30) [kg/ha];
a=100:Nminvjj(a-»30) [kg/ha]=Nminvj^lOO-^O-^O) [kg/ha];
a=0:Nminvjj(alle diepten) =0:Nminvjj(a-+30)[kg/ha]=0;
ncennf=standaardwaarden pergrondsoort (zandof klei)
(HULPM.XLS,tabel8).

DeNmineraal in hetvoorjaar, genormaliseerd naar de laag0-60cm {33}:
Nminvj^a-^óO) [kg/ha]=afhankelijk vanuitgangssituatiea:

(31)
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NminvjjOO-fróO) [kg/ha]=Nmmvj^O-SO)[kg/ha]*nf(30-*60)+nc(30->60)

(75a)
[27]

Nminyj/ÓO-fróO) [kg/ha]- NminvJiCO-óO)[kg/ha]

(3lb)
[28]

Nminyjj(0-100)[kg/ha]-nc(100-»60)

Nminyj.dOO^O) [kg/ha]

^

^

(31c)

[29]

waarin:
a [cm]=deuitgangssituatie,30,60of 100 cm;
Nminvjj(0-30) [kg/ha]=deNmineraalin hetvoorjaar inde laag0-30
cm;
Nminvjj(0-60) [kg/ha]=de Nmineraal inhetvoorjaar inde laag0-60
cm;
Nminvjj(O-IOO) [kg/ha]=deNmineraal in hetvoorjaar indelaag 0-100
cm;
nc(a->b)=denormalisatieconstantevoor deomrekening vandieptea
naar diepte b,dimensieloos;
nf(a-+b)=de normalisatiefactor voor deomrekening vaneendieptea
naar diepteb, dimensieloos;
condities:
a=30:Nminvjj(a-»60) [kg/ha]=Nminvjj(30-+60) [kg/ha];
a=60:er hoeft nietgenormaliseerdeteworden: Nminvjj(a->60) [kg/ha]
= NminvJi(60->60)[kg/ha]=Nminvjj(0-60) Ikg/ha];
a=100:NminvJi(a-*60)[kg/ha]=Nminvj^l00-»60)[kg/ha];
a=0:Nminvjjtellediepten) =0:Nmtnvjj(a-+60) [kg/ha]=0;
ncennf=standaardwaarden per grondsoort (zandof klei)
(HULPM.XLS.tabel8).

DeNmineraal in hetvoorjaar, genormaliseerd naar delaag0-100cm {34}:
Nminvj;(a->100)[kg/ha]=afhankelijk vanuitgangssituatiea:

Nminvji(30-*100) [kg/ha] =
(NminvJiCO-SO) [kg/ha]* nf(30->60)+nc(30->60)) * nf(60-*100) +nc(60->100)

(32)

(32a)
[27]

Nminvj^O-» 100)[kg/ha]=Nminvj^O-ÓO)[kg/ha]*nf(60-».100)+nc(60-*100)

(32b)
[28]
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Nminvj^lOO-^lOO) [kg/ha]=Nminvj^O-lOO) [kg/ha]

(32c)
[29]

waarin:
a[cm]=de uitgangssituatie,30,60of 100 cm;
Nminvjj(0-30) [kg/ha]=de Nmineraalin hetvoorjaar inde laag 0-30
cm;
Nminvjj(0-60) [kg/ha]=de Nmineraal inhetvoorjaar indelaag 0-60
cm;
Nminvjj(O-IOO)[kg/ha]=deNmineraal inhetvoorjaar indelaag 0-100
cm;
nc(a->b)=denormalisatieconstantevoor deomrekeningvandieptea
naardiepte b,dimensieloos;
nf(a-»b)=de normalisatiefactor voor deomrekeningvaneendieptea
naardiepte b,dimensieloos;
condities:
a=30:Nminvjj(a->100) [kg/ha]= Nminvjj(30->60-VI00)[kg/ha];
a=60:Nminvjj(a->100) [kg/ha]=Nminvj^O-^IOO) [kg/ha];
a=100:er hoeft niet genormaliseerdteworden: Nminvjj(a-*100)
[kg/ha]= NminvJidOO-^100)[kg/ha]=Nminvjj(O-IOO) [kg/ha];
a=0:Nminvjj(alle diepten) =0:Nminvjj(a->100) [kg/ha]=0;
ncennf=standaardwaarden per grondsoort (zandof klei)
(HULPM.XLS,tabel8).

Oppercelenwaar devoorraad minerale bodem-N nietgemeten iswordt dezegeschat.Deze
schattingvindt plaatsmet behulpvaneenvantevoren berekendverbandtussendeaanvoer
vanminerale N(Nuit kunstmestendenietvervluchtigde minerale N(=effectieve N) uit
organische mest)gedurende devoorafgaande herfst enwinter endehoeveelheid minerale
bodem-Nin hetvoorjaar gevonden op bemonsterde percelen inhetzelfdejaar.Zie
HULPM.XLStabel 9.

Dehoeveelheid effectieve minerale Npertoepassingstijdstip van organische
mestis {35}:
NH3-Neff; [kg/ha]=NH3-Nj[kg/ha]* convl

(33)
[22]

waarin:
NH3-Nj[kg/ha]=dehoeveelheid minerale Npertoepassingvan
organische mestinkilogram perhectare;
corrvl=decorrectiefactor voor devervluchtiging vandeminerale Nin
organische mestin relatietot de inwerksnelheid (HULPM.XLS
tabel7).

27
condities:
NH3-Nj[kg/ha]:zierekenregel22;
- NH3-Nj[kg/ha]=0:NH3-NwZj[kg/ha]=0;

Vóór 1991werd deinwerksnelheid vandeorganische mestniet geregistreerd.Daarom zijn
voor diejaren correctiefactoren voorvervluchtiging ingeschat:
tot 1990:0.75,gelijk aan inwerkentussen4en 12uur natoediening;
1990:0.825,hetgemiddeldevaninwerkentussen4en 12uurna
toediening (0.75)enbinnen4uur natoediening (0.9).
Voor 1991-1993zie HULPM.XLStabel7.

Detotale hoeveelheid effectieve minerale Nuit organische mestbedraagt{36}:
NH3-Nefltpi [kg/ha]=Z(NH3-Nefi; [kg/ha])n

(34)
[33]

waarin:
NH3-Neffj [kg/ha]=dehoeveelheid effectieve minerale Nper
toepassingvanorganische mestin kilogram perhectare.

DeNmineraal inhetvoorjaar, geschatvoor de laag0-60cm {37}:
NminvjsctyO-óO) [kg/ha]=sehe+(schf* NH3-Neffip; [kg/ha])

(35)
[34]

waarin:
sehe =deschattingsconstante, standaardwaarde perjaar,dimensieloos,(HULPM.XLS, tabel9);
schf=deschattingsfactor, standaardwaarde perjaar,dimensieloos,
(HULPM.XLS,tabel9);
NH3-Nefftpj [kg/ha]=dehoeveelheid effectieve minerale Nuit organischemestinkilogram perhectare.
condities:
- Nminvjjfa-rôO) [kg/ha]>0:Nminvjsch^O-SO)[kg/ha]=0;
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2.1.2.4.2 Deeffectievebijdrage aandehoeveelheidbeschikbareNperaanvoerpost
Deminerale Nuit organische mestende Nuit kunstmestvanmestgiftendie nâde
bemonsteringvande Nminvjtoegediend isdraagteffectief bijaande hoeveelheid
beschikbare N.

1

Organischemest

Dehoeveelheidwerkzame minerale Naangevoerd pertoepassingstijdstip van
organische mestnédemonsternamevande Nmineraalin hetvoorjaar is{38}.

NH3-Nwzi>Nminyji [kg/ha]=NH3-NwZj[kg/ha]

(36)
P4]

waarin:
NH 3 -NWZJ [kg/ha] =dehoeveelheid werkzame minerale Nper

toepassingvanorganische mest in kilogram per hectare.
condities:
NH3-NwZj[kg/ha]=0:NH3-NwZj>NminvJi[kg/ha]=0;
datumtoediening =x: NH3-NWZJ [kg/ha]='datum om'.Indiende
datumvantoediening niet bekend moetdeze ingeschatworden;
datumtoediening <datum monstername:
NH3-NwZj>Nminvjj [kg/ha]=0;
datumtoediening >datum monstername:
NH3-NwZj>Nminvjj [kg/ha]=NH3-NwZj[kg/ha].

Detotale hoeveelheidwerkzame minerale Nuit organische mesttoegediend né
demonsternamevande Nmineraal inhetvoorjaar bedraagt{39}:
NH3-Nwzi>Nminyjtpi [kg/ha]=I(NH3-Nwzi>Nminyji)n [kg/ha]

(37)
[36]

waarin:
NH3-NwZj>NminvJi[kg/ha]=dehoeveelheidwerkzame minerale Nper
toepassing van organische mest in kilogram per hectaretoegediend nâ
demonsternamevan de Nmineraal in het voorjaar.
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L

Kunstmest

Dehoeveelheid werkzame minerale N aangevoerd pertoepassingstijdstip van
kunstmesttoegediend nédemonsternamevandeNmineraal inhet voorjaar
wordt gedefinieerd als (AO):
Nki>Nminyji [kg/ha]=Nkj[kg/ha]

(38)
[2]

waarin:
Nkj[kg/ha]=dehoeveelheidtoegediende Npertoepassingvan
kunstmest in kilogram per hectare(alle Nuit kunstmestwordt als
werkzaam beschouwd).
condities:
Nkj[kg/ha]=0:Nk^Nminvjj [kg/ha]=0;
datumtoediening =x:Nkj>Nminvjj [kg/ha]='datum km'. Indien de
datumvantoediening niet bekend moetdezeingeschatworden;
datumtoediening <datum monstername: Nk^Nminvjj [kg/ha]=0;
datumtoediening >datum monstername:
Nkj>Nminvjj [kg/ha]=Nkf[kg/ha].

Detotale hoeveelheidwerkzame minerale Nuit kunstmesttoegediend néde
monsternamevan deNmineraal in hetvoorjaar{41}:
Nki>Nminyjtpi [kg/ha]=I(Nki>Nminvji [kg/ha])n

(39)
[38]

waarin:
Nk^Nminvjj [kg/ha]=dehoeveelheid werkzame minerale N toegediend pertoepassingvan kunstmest inkilogram per hectarenâde
monsternamevande Nmineraal in het voorjaar.

2.1.2.4.3 Detotale hoeveelheidbeschikbareNgedurende hetgroeiseizoen
Devoor het gewasbeschikbare hoeveelheidwerkzame Niseensommatievande beginvoorraadminerale bodem-Nin hetvoorjaar in de laag0-60 cm,deNuit depositie (§2.1.2.4.1) en
de N-leveringuit meststoffen dienadebemonsteringvande Nminvjtoegediend zijn
(§2.1.2.4.3). Hierbijwordt geen rekening gehouden met debiologische N-bindingvan
vlinderbloemigenendeN-leveringvanuit groenbemestersengewasrestenvoorzover deze
niet indeNminwaardevertegenwoordigd zijn.
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Detotale hoeveelheid beschikbare Ngedurende hetgroeiseizoen{42}:
Nbestpj[kg/ha]=Ndwztpj[kg/ha]+Norgwztpj[kg/ha]+Nminvj^a-tóO) [kg/ha]+

Nminyjschj(0-60) [kg/ha]+NH3-Nwzi>Nminvjtpi [kg/ha]+Nktp^Nminvjtpj [kg/ha]

(40)
[26,21,75,35,3739]

waarin:
Ndwztpj[kg/ha]=dehoeveelheidwerkzameNuit depositie in
kilogram perhectare;
Norgwztpj [kg/ha]=dehoeveelheidwerkzame organische gebonden
Nuit organischemestinkilogram perhectare;
Nminvj^a-^O) [kg/ha]=deNmineraalin hetvoorjaar, genormaliseerd
naar de laag0-60cmin kilogram per hectare;
NminvjschjfO-SO)[kg/ha]=deNmineraal in hetvoorjaar, geschatvoor
de laag0-60cminkilogram perhectare;
NH3-NwZj>Nminvjtpi [kg/ha]=dehoeveelheidwerkzamemineraleN
uit organische mesttoegediend nâdemonsternamevande Nmineraal
inhetvoorjaar in kilogram perhectare;
Nktp^Nminvjtpj [kg/ha]=dehoeveelheid werkzameminerale Nuit
kunstmesttoegediend nâdemonsternamevandeNmineraal in het
voorjaar inkilogram perhectare.

condities:
Eénvandetwee Nminvjwaarden isaltijd aanwezig;óf Nminvj^a-^O)
[kg/ha]óf Nminvjsch^O-öO)[kg/ha];

2.1.2.5 Denetto mineralisatie gedurende het groeiseizoen
Dehoeveelheid beschikbare N(Nbes)verminderd met de resthoeveelheid minerale bodem-N
nadeoogstvanhethoofdgewas (Nminog) endedoor het hoofdgewas opgenomenhoeveelheid N geeft eenterm die het N-overschotweergeeft; denetto mineralisatie. Dezeterm isde
resultantevan mineralisatie,denitrificatie,vastlegging enuitspoelingvanN.
IndiendeNminog niet gemeten isvervalt dezeparagraaf omdat hetmakenvaneen schatting
zoalsbijdeNminvj,niet mogelijk is.Voor bemonsterde resthoeveelheden minerale bodem-N
gelden dezelfdecondities (lagenendiepten) alsvoor de Nminvj (p.21).Aande vergelijkbaarheidvanpercelen engewassenwordttegemoetgekomendoordemeetwaarden waar nodig
te normaliseren naar een laagdiktevan60cm(Schröder etal.,1994enappendix lll.b,tabel8).

DeNmineraal nadeoogst,bemonsterd in delaag0-30cm {43}:
Nminog^O-SO)[kg/ha]=Nminogbl^O-<45)[kg/ha]*( ^ S >

(41)
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waarin:
Nminogblj(0-<45) [kg/ha]=deNmineraalnadeoogst inde bovenlaag
van 0tot 45cm inkilogram perhectare;
30[cm]=dedieptewaarnaar eeneventuelevan0-30cm afwijkende
Nminogblj(0-<45) [kg/ha] omgerekend moetworden;
wd [cm]=werkelijke dieptetussen0en45 cm.
condities:
diepte bovenlaag£45cm: Nminogj(0-30) [kg/ha]=0;
Nminopblj(0-<45) [kg/ha]=999:Nminogj(0-30)[kg/ha]=0;
wd [cm]=0:Nminogj(0-30) [kg/ha]=Nminogblj(0-<45)[kg/ha]en
bovenlaag=0-30 cm;

DeNmineraal nadeoogst,bemonsterd inde laag0-60cm {44}:

Nminog^O-óO)[kg/ha]=afhankelijk vandebemonsterdelagen:

(42)

Nminog^O-ÖO)[kg/ha]=Nminogbli(0-45<wd<80)[kg/ha]*&~{)

(42a)

Nminog^O-ÓO)[kg/ha]=(Nminogbl^O-SO)[kg/ha]+Nminogol^O^Ssswd-cSO)[kg/ha])* ^ M ) ( 4 2 b )
waarin:
Nminogblj [kg/ha]=afhankelijk vandedieptevanbemonstering:
Nminogblj(0-45swd<80) [kg/ha],de Nmineraal nadeoogst inde
bovenlaagvan0tot eendieptes45en<80cmin kilogram per
hectare;
Nminogblj(0-30) [kg/ha]=deNmineraal nadeoogst in debovenlaagvan0tot 30cmin kilogram perhectare;
Nminogolj(30-45<wd<80) [kg/ha]=de Nmineraalnadeoogst inde
onderlaagvan 30tot 45<wd<80cminkilogram perhectare;
60[cm]=dedieptewaarnaar eeneventuelevan0-60cm afwijkende
Nminogblj [kg/ha]of Nminogolj [kg/ha] omgerekend moetworden;
wd [cm]=werkelijke diepte<,45cmen>80cm.
condities:
diepte bovenlaag =0-45<wd<80cm:Nminogblj [kg/ha]=
Nminogblj(0-45<wd<80) [kg/ha]enonderlaag isnietbemonsterd;
diepte bovenlaag =0-30cmendiepteonderlaag =30-45swd<80cm:
Nminogblj [kg/ha]=Nminogblj(0-30) [kg/ha]en
Nminogolj [kg/ha]=Nminogblj(30-45swd<80)[kg/ha];
diepte bovenlaag óf diepte bovenlaag +onderlaag180 cm:
Nminogj(0-60) [kg/ha]=0;
Nminogblj [kg/ha]=999:Nminogj(0-60) [kg/ha]=0;
Nminogolj [kg/ha]=999:Nminogj(0-60) [kg/ha]=0;
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wd tem]=0:
Nminogj(0-60)[kg/ha]= Nminogblj [kg/ha]+Nminogolj [kg/ha]
waarbij:
bovenlaag=0-60cmenonderlaag isniet bemonsterd óf
bovenlaag=0-30cmenonderlaag =30-60cm.

DeNmineraalnadeoogst,bemonsterd inde laag0-100cm {45}:

Nminog^O-lOO)[kg/ha]s afhankelijk vandebemonsterdelagen:

(43)

Nminog^O-lOO)[kg/ha]=Nminogbli(0-^80)[kg^a]*( j ^ M )

( 43a )

Nminog^O-lOO)[kg/ha]=(Nminogbl^O-ÓO)[kg/ha]+NminogoljCÓO-^SO)[kg/ha])*( ^ j M ) (43b)

wd [cm] ;

Nminog^O-lOO)[kg/ha]- (Nminogbl^OOO)[kg/ha]+Nminogolj(30-£80) [kg/ba])*( ^ J c m J ) (43c)
waarin:
Nminogblj [kg/ha]=afhankelijk vandedieptevanbemonstering:
Nminogblj (0-^80) [kg/ha],de Nmineraal nadeoogst indebovenlaagvan0tot eendiepte£80cminkilogram perhectare;
Nminogblj(0-45<wd<80) [kg/ha],de Nmineraal nade oogst in de
bovenlaagvan 0tot eendieptes45en<80cm in kilogram per
hectare;
Nminogblj(0-30) [kg/ha]=de Nmineraal nadeoogst in debovenlaagvan 0tot 30cmin kilogram per hectare;
Nminogolj [kg/ha]=afhankelijk vandedieptevanbemonstering:
Nminogolj(30->80) [kg/ha]=de Nmineraal nadeoogst inde
onderlaagvan30tot s80cm in kilogram perhectare;
Nminogolj(60-â80) [kg/ha]=de Nmineraal nadeoogst inde
onderlaag van60tot s80cmin kilogram perhectare;
100[cm]=dediepte waarnaar eeneventuelevan0-100 cmafwijkende Nminogblj [kg/ha]of Nminogolj [kg/ha] omgerekend moet
worden;
wd [cm]=werkelijke diepte280cm.
condities:
diepte bovenlaag =0-s80cm:Nminogblj [kg/ha]=Nminogblj(0-£80)
[kg/ha]enonderlaag isnietbemonsterd;
diepte bovenlaag =0-60cmendiepte onderlaag =60-£80 cm:
Nminogblj [kg/ha]=Nminogblj(0-60)[kg/ha],
Nminogolj [kg/ha] =Nminogolj(60-£80)[kg/ha];

33
diepte bovenlaag =0-30cmendiepteonderlaag =30-£80 cm:
Nminogblj[kg/ha]=Nminogblj(0-30) [kg/ha],
Nminogolj[kg/ha]=Nminogolj(30-s80)[kg/ha];
Aanname:diepte>100cmkomt niet voor;
Nminogblj [kg/ha]=999:Nminogj(O-IOO)[kg/ha]=0;
Nminogolj [kg/ha]=999:Nminog^O-IOO)[kg/ha]=0;
wd [cm]=0:
Nminogj(O-IOO)[kg/ha]=Nminogblj [kg/ha]+Nminogolj [kg/ha]
waarbij:
bovenlaag =0-100cmenonderlaag isniet bemonsterd óf
bovenlaag =0-60cmenonderlaag =60-100cmóf
bovenlaag =0-30cmenonderlaag=30-100cm;

DeNmineraal nadeoogst,genormaliseerd naar delaag 0-60cm {46}:
Nminog^a-^óO)[kg/ha]=afhankelijk vanuitgangssituatiea:

Nminogi(30->60) [kg/ha]=Nminogj^OO) [kg/ha]*nf(30-*60) +nc(30-*60)

(44)

(44a)
[41]

Nminogi(60->60) [kg/ha]=Nminog^O-óO)[kg/ha]

(44b)
[42]

Nminogj(O-lOO)[kg/ha] -nc(100-»60)

Nminogl(100->60) [kg/ha]=

=—moo_^0)

(44c)
[43]

waarin:
a[cm]=de uitgangssituatie,30,60of 100 cm;
Nminogj(0-30) [kg/ha]=deNmineraal nadeoogst inde laag0-30cm;
Nminogj(0-60) [kg/ha] =de Nmineraal nadeoogst inde laag0-60 cm;
Nminogj(O-IOO)[kg/ha]=deNmineraal nadeoogst inde laag0-100
cm;
nc(a-*b)=denormalisatieconstantevoor deomrekening vandieptea
naar diepte b,dimensieloos;
nf(a->b)=denormalisatiefactor voor deomrekeningvaneendieptea
naardiepte b,dimensieloos;
condities:
a=30:Nminogj(a->60) [kg/ha]=Nminogj(30-*60)[kg/ha];
a=60:er hoeft niet genormaliseerdeteworden:Nminogj(a-»60)
[kg/ha]=Nminog,(60-+60) [kg/ha]=Nminogj(0-60) H«^a];
a=100:Nminog,(a-»60) [kg/ha]=Nminog^l00->60)[kg/ha];
a=0:Nminogj(alle diepten) =0:Nminog|(a-*60) [kg/ha] =0;
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neennf=standaardwaarden per grondsoort (zandof klei)
(HULPM.XLS, tabel8).

Denetto mineralisatie gedurende hetgroeiseizoenwordt gedefinieerd als{47}:
NMtp[kg/ha]=
NbestPi[kg/ha]-(Nminogtp^a-^O) [kg/ha]+Nhp0[kg/ha]+Nbp[kg/ha])

(45)
[40,75,11,12]

waarin:
Nminogtp^a^O) [kg/ha]=de Nmineraal nadeoogst, genormaliseerd
naarde laagvan0-60cminkilogram perhectare;
Nhp0[kg/ha]=deafvoervan Ndoor afvoervanhet hoofdprodukt in
kilogram perhectare;
Nbp[kg/ha]=de Ninhet bijprodukt in kilogram per hectare ongeacht
of het afgevoerd isof niet.
condities:
- Nbestpj[kg/ha]=0:NMtp [kg/ha]=0;
Nminogtpi(a-+60) [kg/ha]=0:NMtp [kg/ha]=0;
Nbp0 [kg/ha]>0,het bijprodukt isafgevoerden
Nbp [kg/ha]=Nbp0 [kg/ha];
Nbp0 [kg/ha]=0,het bijprodukt isachtergebleven op het landen
Nbp[kg/ha]=afhankelijk van het alof niet bekendzijnvandeopbrengstvan deniet afgevoerde gewasresten (HULPM.XLStabel3):
opbrengst niet afgevoerd gewasresten =0:Nbp[kg/ha]=standaard Nbijprodukt in kilogram perhectare;
opbrengst niet afgevoerd gewasresten =999:Nbp [kg/ha]=standaard Nbijprodukt in kilogram perhectare;
opbrengst niet afgevoerde gewasresten isbekend:Nbp [kg/ha]=
opbrengst niet afgevoerde gewasresten * bijbehorende standaard
N-gehaltein kilogram perton /1000;

2.1.2.6 N-bemesting: aanvoer, adviesenafwijking gedurende het groeiseizoen
Indevolgende reeksrekenregelswordt dehoogtevande N-aanvoer(per aanvoerpost in§
2.1.2.6.1.entotaal in §2.1.2.6.2.) vergeleken met hetgeïntegreerd bemestingsadvies(appendix lll.a,tabel 12)(§2.1.2.6.4.) enhetverschil,deafwijking van hetadvies(§2.1.2.6.5.). In§
2.1.2.6.3.wordt het aandeelvan deverschillende aanvoerposten indetotale hoeveelheid
geschattewerkzame Nberekend.
2.1.2.6.1 Dehoeveelheid werkzameNperaanvoerpost
Destikstofbemesting isafgestemd opdebodemvoorraad Ninhetvoorjaar, ende nalevering
van Nuit gewasresten,groenbemestersenorganische mest.De "inschattingen" betreft ge-
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wasresten engroenbemestersworden door debegeleidersvande innovatiebedrijven samen
metdeondernemer gemaakt op basisvanjaarlijksvastgestelde richtlijnen binnen het
projectteam.

Organische mest
Dehoeveelheidwerkzame Npertoepassingstijdstip van organische mestwordt door de
begeleidersvande innovatiebedrijven ingeschat aandehandvan de werkingscoëfficiënt
gebaseerdop mestsoort,uitrijtijdstip,snelheidvan inwerken entypegewas.Dit isalleenvan
toepassing bijvoorjaarsgiften (nâ1 januari).Dewaarderingvan najaarsgiften organische
mestendenawerkingvangroenbemesters isindeloopvanhet projectveranderd.De
huidigewaardering isconform deinzichtenverwoord in "Bewust omgaan met mineralen;
akkerbouw" (IKC-AT,1992)of "Telenmetperspectief (vanBonet al., 1994).

Dehoeveelheid geschattewerkzame Npertoepassingstijdstip van organische
mestbedraagt {48.49.50.si}:
afhankelijk vanhettijdstipvantoediening:

voorjaar: NoschyjwZj [kg/ha]= NOJ[kg/ha]*wc

(46)

(46a)
[62]

voorafgaand najaar: NoschnjwZj [kg/ha]= Noj[kg/ha]*WC?JL^

(46b)
[i]

waarin:
NOj[kg/ha]=dehoeveelheidtoegediende Npertoepassingvan
organische mest in kilogram perhectare;
wc=dewerkingscoëfficiëntvanvoorjaarstoepassingen van organische
mest dimensieloos;
west[%] =destandaardwerkingscoëfficiëntvan najaarstoepassingen
vanorganische mestinprocenten.
condities voorjaarstoediening:
NOj[kg/ha]=0:NoschvjwZj [kg/ha]=0;
datumtoediening ='x': NoschvjwZj [kg/ha]=999(999-versie) of
"datum om" (O-versie).Indiendedatumvantoediening niet bekendis
moet dezeindeO-versievanderekenregel ingeschatworden;
datumtoediening <1 januari:NoschvjwZj [kg/ha]=0;
wc=ingevuld inFARM-R:
wc =999: NoschvjwZj [kg/ha] =999 (999-versie) of "wc" (O-versie).
Indiendewerkingscoëfficiënt nietbekend ismoet indeO-versie
eenstandaardwaarde ingevuldworden;
wc> 1: NoschvjwZj [kg/ha]=No4[kg/ha] * wc/100;
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condities najaarstoediening:
NOj[kg/ha]=0: NoschnjwZj [kg/ha]=0;
datumtoediening ='x': NoschnjwZj [kg/ha]=999(999-versie) of
"datum om" (O-versie).Indien dedatumvantoediening niet bekendis
moet dezein deO-versievanderekenregel ingeschatworden;
datumtoediening >1 januari:NoschnjwZj [kg/ha]=0;
west[%] =niet ingevuld inFARM-R:
mestsoort=rundergier, kalvergier, carbokalk,schuimaardeof een
betacalsoort:west[%] =0enNoschnjwZj [kg/ha]=0(HULPM.XLS
tabel1);
mestsoort* éénvanbovenstaande:west[%] = standaardwaarde
afhankelijk vandedatumvantoediening (HULPM.XLStabel 10).

Devolgende berekening wordt alleenvoor de999-versievanrekenregel46uitgevoerd.Deze
999-waarden worden indegewasgerichte regionale evaluaties (PO'reg"jr,,gw"n'.XLS)gebruikt omaante gevenwaar werkingscoëfficiënten ontbreken (zie §2.1.2enappendix lll.a,
tabel 10).
Detotale hoeveelheid geschattewerkzame Npertoepassingstijdstip vanorganischemest,voorjaar +voorafgaand najaar bedraagt{52}:

NoschwZj[kg/ha]=NoschvjwZj [kg/ha]+NoschnjwZj [kg/ha]

(47)
[46a+b]

waarin:
NoschvjwZj [kg/ha]=dehoeveelheid geschattewerkzame Nper
toepassing organische mestin hetvoorjaar in kilogram perhectare;
NoschnjwZj [kg/ha] =dehoeveelheid geschattewerkzame Ntb.v. dit
seizoen pertoepassing organische mestin hetvoorafgaande najaar in
kilogram per hectare.

Detotale hoeveelheid geschattewerkzame Nuit organische mest,voorjaar +
voorafgaand najaar bedraagt{53}:
Noschwztpj[kg/ha]=I(NoschvjwZj [kg/ha])n+ ICNoschnjwZj [kg/ha])n

(48)
[46a+b]

waarin:
NoschvjwZj [kg/ha]=dehoeveelheid geschattewerkzame Nper
toepassing organische mestin hetvoorjaar in kilogram per hectare;
NoschnjwZj [kg/ha]=dehoeveelheidgeschattewerkzame Nper
toepassing organische mestinhetvoorafgaande najaar in kilogram
per hectare.
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Kunstmest

DeNuit kunstmestwordt als100%werkzaam beschouwd.Voor devaststellingvandetotale
bemestingworden alleendekunstmestgiften aanhet hoofdgewas meegeteld (dusgiften ten
behoevevangroenbemestersin hetvoorafgaande najaar niet).
Dehoeveelheidwerkzame Npertoepassingstijdstip vankunstmest is{54}:
NkwZj[kg/ha]=Nkj[kg/ha]

(49)
[67]

waarin:
Nkj[kg/ha]=dehoeveelheidtoegediende Npertoepassingvan
kunstmest inkilogram perhectare.
condities:
- Nkj [kg/ha]=0:NkwZj[kg/ha]=0;
zaaidatum=x:Nkwzf [kg/ha]= "zaaidatum". Indien dezaaidatum niet
bekend ismoetdezeingeschatworden;
zaaidatum <1 januari:Nkwz( [kg/ha]=Nkj[kg/ha];
zaaidatum >1 januari:
datumtoediening =x:NkwZj [kg/ha]='datum km'.Indiende
datum vantoediening niet bekend moet deze ingeschatworden;
datumtoediening >1 januari:NkwZj[kg/ha]= Nkj[kg/ha];
datumtoediening <1 januari:NkwZj [kg/ha]=0.

Detotale hoeveelheidwerkzame N uit kunstmest is{55}:
Nkwztpj[kg/ha]=2 (NkwZj[kg/ha])n

(50)
[50]

waarin:
NkwZj [kg/ha]=dehoeveelheidwerkzame Npertoepassingvan
kunstmest inkilogram perhectare.

3_

Gewasrestenvandevoorvrucht

InFARM-Rwordt debemestendewaardevan maximaaltweevoorvruchten ingeschat. Dit zijn
in hetzelfdejaargeteelde gewassenopeengedeeltevanhet peceelsoppervlak van het
huidige hoofdgewas.
Dehoeveelheid geschattewerkzame Ningewasrestenvande voorvrucht(en)
wordt gedefinieerd als{56,57}:
(Nwschwzlj[kg/ha] *(opp[ha]-deelw2 [ha]))+(Nwschwz2j [kglia] *deelw2 [ha])

Nwschwztpj[kg/ha]=(

^ha]

)

(51)
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waarin:
Nwschwzlj [kg/ha]=degeschatte bemestendewaardevanvoorvrucht
1 in kilogram per hectare;
Nwschwz2j [kg/ha]=degeschattebemestendewaardevaneen
eventueletweedevoorvrucht in kilogram per hectare;
deelw2 [ha]=het perceelsgedeeltevan eenvoorvrucht 2inhectare;
opp [ha]=deoppervlaktevanhet perceel in hectare.
condities:
Nwschwzl;[kg/ha]=999:Nwschwztp,-[kg/ha]=999(999-versie)of0
(O-versie);
voorvrucht 2isniet ingevuld:Nwschwz2j[kg/ha]=0:
Nwschwztpj [kg/ha]=Nwschwzlj [kg/ha];
Nwschwz2j [kg/ha]=999:Nwschwztpj [kg/ha]=999(999-versie) of
Nwschwzlj [kg/ha](O-versie);
deelw2 [ha]=999:Nwschwztpj [kg/ha]=999(999-versie) of
Nwschwzlj [kg/ha](O-versie);
opp [ha]=0:Nwschwztpj [kg/ha]=0;

4,

Gewasrestenvan devoorafgaande groenbemester(s)

InFARM-Rwordt debemestendewaardevan maximaaltweevoorafgaande groenbemesters
ingeschat. Dit zijn in het zelfdejaar geteelde gewassenop eengedeeltevan hetperceelsoppervlakvan het huidige hoofdgewas. In1990t/m 1992isdeN-inhoudvandegroenbemestergeregistreerd, in 1993degeschatte bemestendewaardeconform "Telen met
perspectief", waardoor rekenregel 53aluitgevoerdis.
Dehoeveelheid geschatte Ningewasrestenvan degroenbemester(s) geteeld
voorafgaande aandeteelt van het hoofdgewas bedraagt{58,59}:

Ngbmschtpj[kg/ha] =(Ngbmschl;[kg/ha] * ( ^ ^ ) ) + (Ngbmsch2j[kg/ha]* ( ^ g P ) ) ( 5 2 )
waarin:
Ngbmschlj[kg/ha]=degeschatte bemestendewaardevangroenbemester 1in kilogram perhectare;
Ngbmsch2j[kg/ha]=degeschatte bemestendewaardevangroenbemeste^ in kilogram per hectare;
deel gbm1 [ha] =hetperceelsgedeeltevangbm1 inhectare;
deelgbm2 [ha]=het perceelsgedeeltevan gbm2 inhectare;
opp [ha]=deoppervlaktevan hetperceel inhectare.
condities:
Ngbmschl(2)j' [kg/ha]=0:Ngbmschtpj [kg/ha]=Ngbmsch2(1)j
[kg/ha] indien dezegeen0of 999is:Ngbmschtpj [kg/ha]=999
(999-versie) of 0(0-versie);

'Leeshet nummer binnen dehaakjesofhet nummer buiten dehaakjesafhankelijk vandegroenbemester.
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Ngbmschl(2)j[kg/ha]=999:Ngbmschtpj[kg/ha]=Ngbmsch2(1)j
[kg/ha] indien dezegeenO of 999is:Ngbmschtpj [kg/ha]=999
(999-versie) of 0(O-versie);
opp [ha]=0:Ngbmschtpj=0.

Dehoeveelheidgeschattewerkzame Ningewasrestenvande groenbemester(s)
geteeldvoorafgaande aandeteeltvan het hoofdgewas bedraagt{60}:
Ngbmschwztpj[kg/ha]=Ngbmschtpj [kg/ha]*corrgbm

(53)
[52]

waarin:
Ngbmschtpi [kg/ha]=dehoeveelheid geschatte Nuit gewasrestenvan
degroenbemester(s) geteeldvoorafgaande aandeteeltvan het
hoofdgewas inkilogram perhectare;
corrgbm =decorrectiefactor voor dehoeveelheidwerkzame Ninde
groenbemester(s) (HULPM.XLStabel 11).
condities:
jaarvan registratie = 1993:corrgbm =0.In1993hebben de begeleiders
vande innovatiebedrijven geïntegreerde akkerbouw decorrectie uitgevoerd;

2.1.2.6.2 Detotale hoeveelheid werkzame N
Detotale hoeveelheid werkzame Ndieten goedekomt aanhet hoofdgewas isdesomvande
hoeveelheidwerkzame N uit organische mest,kunstmest,degewasrestenvandevoorvrucht(en) endegewasrestenvan devoorafgaande groenbemester(s).
Detotale hoeveelheid werkzame N wordt gedefinieerd als{61}:
Nschwztpj[kg/ha]=

Noschwztp;[kg/ha]+Nkwztp;[kg/ha]+Nwschwztpj[kg/ha]+Ngbmschwztpj[kg/ha]

(54)
[48,50,51,53]

waarin:
Noschwztpj [kg/ha]=dehoeveelheidgeschattewerkzame Nuit organischemestinkilogram perhectare;
Nkwztpj [kg/ha]=dehoeveelheidwerkzame Nuit kunstmest in kilogram perhectare;
Nwschwztpj[kg/ha]=dehoeveelheid geschattewerkzame Nuit
gewasrestenvandevoorvrucht(en) inkilogram perhectare;
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Ngbmschwztpj[kg/ha]=dehoeveelheid geschattewerkzame Nuit
gewasrestenvandevoorafgaande groenbemester(s) inkilogramper
hectare.

2.1.2.6.3 Aandeelindetotale hoeveelheid werkzameN
Met behulpvanhetaandeelvandeverschillende aanvoerposten indetotale hoeveelheid
werkzame Nkanhetrelatieve belangvandeaanvoerposten bekekenworden.
Hetaandeelvandehoeveelheid geschattewerkzame Nuitorganische mestin de
totale hoeveelheidwerkzame Nis{62}:
Noschwztpj[kg/ha]

No/ooschwztpj[%] =( N s c h w z t p i [ k 6 ^ 3 ) * 100

(55)
[48, 54]

waarin:
Noschwztpj[kg/ha]=dehoeveelheid geschattewerkzame Nuitorganischemestinkilogram perhectare;
Nschwztpj [kg/ha]=detotale hoeveelheidwerkzame Ninkilogramper
hectare.
condities:
Nschwztpj [kg/ha]=0:N%oschwztpj[%] =0.

Hetaandeelvandehoeveelheid werkzame Nuitkunstmest indetotaalhoeveelheidwerkzame Nis{63}:
Nkwzj[kg/ha]

No/okwzi[%} =( NschwztPi[kg/ha] ) * 100

(56)
[50, 54]

waarin:
Nkwztpj [kg/ha]=dehoeveelheidwerkzame Nuitkunstmest inkilogram perhectare;
Nschwztpj [kg/ha]=detotale hoeveelheid werkzame Ninkilogramper
hectare.
condities:
Nschwztpj [kg/ha]=0:N%kwztpj[%] =0.

Hetaandeelvandehoeveelheidgeschattewerkzame Nuitgewasrestenvan devoorvrucht(en) indetotaal hoeveelheidwerkzame Nis{64}:
Nwschwztpj[kg/ha]

No/owscluvztPi[»/o] =C N

p ^ ) *100

(57)
[51,54]
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waarin:
Nwschwztpj[kg/ha]=dehoeveelheidwerkzame Nuit gewasrestenvan
devoorvrucht(en) in kilogram perhectare;
Nschwztpj[kg/ha]=detotale hoeveelheidwerkzame Nin kilogram per
hectare.
condities:
Nschwztpj [kg/ha]=0:N%wschwztpj[%] =0.

Hetaandeelvandehoeveelheid geschattewerkzame Nuit gewasrestenvande
groenbemester(s) indetotaal hoeveelheidwerkzame Nis{65}:
JiJgbmschuztpj[kg/ha]

NrogbmSChwZtPi [%] = ( Nschwztpilks/ha] ) * 100

(58)
[53,54]

waarin:
Ngbmschwztpj[kg/ha]=dehoeveelheidwerkzame Nuit gewasresten
vandegroenbemester(s) in kilogram perhectare;
Nschwztpj [kg/ha]=detotale hoeveelheidwerkzame Nin kilogram per
hectare.
condities:
Nschwztpj [kg/ha]=0:N%gbmschwztpj[%] =0.

2.1.2.6.4 HetN-advies
HetN-adviesisgewas-engrondsoortafhankelijk enkanberekend worden op basisvanalgemenegeïntegreerde bemestingsrichtlijnen(appendix lll.a,tabel 12)endegemeten bodemvoorraad minerale bodem-Neventueel genormaliseerd naar deadviesdiepte. Onderstaande
berekeningen worden dusniet uitgevoerdvoor percelenwaar de Nmineraal in het voorjaar
geschatis.
Degeadviseerde N-giftwordt grondsoort afhankelijk berekend als{66}:

zandgrond:Nadvzj[kg/ha]=Nadvzlj [kg/ha]-(Nadvfz * Nminvjj[kg/ha])+Nadvz2+3;[kg/ha] (59a)

dalgrond:Nadvdj[kg/ha]=Nadvdlj[kg/ha]-(Nadvfd * Nminvjj[kg/ha])+Nadvd2+3j[kg/ha] (59b)

kleigrond:Nadvk;[kg/ha]=Nadvklj[kg/ha]-(Nadvflc* Nminyjj[kg/ha])+Nadvk2+3i [kg/ha] (59c)
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waarin:
Nadvlj[kg/ha]=het N-adviesvoor de 1 egift in kilogram per hectare;
Nadvf=defactor waarmee deNmineraal inhetvoorjaar vermenigvuldigd wordt, dimensieloos;
Nminvjj[kg/ha]=deNmineraal inhetvoorjaar bij deadviesdiepte in
kilogram perhectare;
Nadv2+3j[kg/ha]=het N-adviesvoorde2 eende3 egift in kilogram
perhectare;
detoevoegingen z,denkbij Nadvl j, Nadvfen Nadv2+3jstaanvoor de
grondsoort, respectievelijk zand-,dal-,enkleigrond.
condities:
Nminvjj(a->30) [kg/ha]=0:erheeftgeen bemonsteringvande
Nmineraal in hetvoorjaar plaatsgevonden:NadVj[kg/ha]=0;
grondsoort * de bijdebetreffende formule behorende grondsoort:
NadVj[kg/ha]=0;
N-adv1j[kg/ha]= "geen" (bestaat nietvoor debetreffende grondsoort):NadVj[kg/ha]=0;
gewas= "suikerbieten" en Nminvjj(a->60) [kg/ha]>40: NadVj[kg/ha]=
N-adviessuikerbieten bij Nminvj(0-60) >40;
gewas= "suikerbieten" en Nminvjj(a->60) [kg/ha]<40:NadVj[kg/ha]=
N-adviessuikerbieten bij Nminvj(0-60) <40;

Vervolgensworden de N-adviezenvandedriegrondsoorten,waarvan erper perceel altijd
maaréénberekend is,bij elkaaropgeteld.
Degeadviseerde N-gift bedraagt{67}:
Nadvtpj[kg/ha]=Nadvz;[kg/ha]+Nadvdj Pcg/ha]+Nadvk,[kg/ha]

(60)
[59]

waarin:
Nadvz,[kg/ha]=het N-adviesvoor zandgrond in kilogram per hectare;
Nadvdj [kg/ha]=het N-adviesvoor dalgrond in kilogram per hectare;
Nadvkj [kg/ha]=het N-adviesvoor kleigrond inkilogram per hectare;

2.1.2.6.5 Deafwijking vanhetadvies
Hetverschiltussendeaangevoerde hoeveelheid werkzame Nenhet N-adviesgeeft aan in
welke matevan hetadviesafgeweken wordt; de N-aanvoer iste hoog bij een positieve
afwijking ente laagbij eennegatieve afwijking.
Deafwijking vanhetadviesbedraagt(68):
Nafwadvtpj [kg/ha]=Nschwztp;[kg/ha]-Nadvtpj[kg/ha]

(61)
[60, 54]
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waarin:
Nschwztpj [kg/ha]=detotale hoeveelheid werkzame Nuit organische
mest,kunstmest,gewasrestenvandevoorvrucht(en) engewasresten
van devoorafgaande groenbemester(s) inkilogram perhectare;
Nadvtpj [kg/ha]=degeadviseerde N-gift in kilogram perhectare.

condities:
N-adv1j[kg/ha]= "geen":Nafwadvtpj [kg/ha]=0;ter onderscheidvan
N-adv1j[kg/ha] =0;
NminvJi(a-+30)[kg/ha]=0:erheeft geenbemonsteringvande
Nmineraal in hetvoorjaar plaatsgevonden:Nafwadvtpj [kg/ha]=0;

2.1.2.7 De hoeveelheid beschikbare Ninde stoppel
Devolgende berekeningen zijn gericht op dehoeveelheidwerkzame N die beschikbaar isin
destoppelvanhet hoofdgewas. DeNbesindestoppel,Nbesst,wordt bepaald door deNlevering uit meststoffen,depositie endevoorraad minerale bodem-Nnadeoogstvan het
hoofdgewas (Nminog).
Analoog aandeberekeningenvande Nbesgedurende hetgroeiseizoen (§2.1.2.4) wordt
eerstdehoeveelheid beschikbare Nperaanvoerpost berekend (§2.1.2.7.1).Vervolgens wordt
deeffectieve bijdragevandeverschillende aanvoerposten berekend (§2.1.2.7.2);alleendeN
uit meststoffentoegediend nédemonsternamevan de Nmineraal nadeoogst draagt effectief bij aandehoeveelheid beschikbare N.In§2.1.2.7.3tenslotte komt de Nbesstaande
orde.
2.1.2.7.1 Dehoeveelheidbeschikbare Nperaanvoerpost
Erisslechtsééntoepassing metorganische mestenééntoepassing met kunstmest mogelijk.
1,

Organischemest

Deinzetvan Nuit organische mestwordt gedefinieerdals{69}:

Nosttpi[kg/ha] =dos[t/ha]*N[kg/t]*(*g]g)
waarin:
dos[t/ha]=detoegediende hoeveelheid mestinton per hectare;
N[kg/t]=dehoeveelheid Nin demestin kilogram perton;
deel [ha]=deoppervlaktevan het perceelsgedeeltewaarop demestis
toegediend inhectare;
opp [ha]=deoppervlaktevanhet perceel inhectare.
condities:
dos[t/ha]=0:Nosttpj[kg/ha]=0;

-

dos[t/ha]=999:Nosttpj[kg/ha]=0;
N[kg/t] isingevuld in FARM-Rof erwordt gebruik gemaaktvanstandaardwaarden (HULPM.XLStabel!);

(62)
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N [kg/t]=999:erwordt gebruik gemaaktvan standaardwaarden
(HULPM.XLStabell);
opp [ha]=0:Nosttpj [kg/ha]=0.

Deorganischgebonden Nendeminerale N worden apart bezien (parallel aan§2.1.2.4.1).
Dehoeveelheidorganisch gebonden Nuit organisch mestis{70}:
Norgsttpi[kg/ha]=dos[t/ha]*(N[kg/t]-NH3-N[kg/t])*( g ^ g )

(63)

waarin:
dos[t/ha]=detoegediende hoeveelheid mestinton perhectare;
N [kg/t]=dehoeveelheid Nindemestin kilogram perton;
NH3-N[kg/t]=dehoeveelheid ammonium-N indemestinkilogram per
ton;
deel [ha]=deoppervlakte van het perceelsgedeelte waarop de mestis
toegediend inhectare;
opp [ha]=deoppervlaktevanhet perceel inhectare.
condities:
dos[t/ha]=0:Norgsttpj[kg/ha]=0;
N[kg/t]=0:nutriëntengehalten zijn niet ingevuld in FARM-R;er wordt
gebruik gemaaktvanstandaardwaarden (HULPM.XLStabel1,
Norgsttpj [kg/t]);
N [kg/t]=999:erwordt gebruik gemaaktvan standaardwaarden
(HULPM.XLStabel 1.Norgsttpj [kg/t]);
NH3-N[kg/t]=999én N[kg/t]>0:N wordtvermenigvuldigd meteen
standaardwaarde voor het %Norgstvoor debetreffende mestsoort
(HULPM.XLStabel 1.Norgst [%]);
opp [ha]=0:Norgsttpj [kg/ha]=0

Dehoeveelheidwerkzame organisch gebonden Nuit organische mestis{71}:
Norgwzsttp;[kg/ha]- Norgsttp;[kg/ha]*C 5 2 ^ 1 1 )

(64)
[63]

waarin:
Norgsttpj [kg/ha]=dehoeveelheid organisch gebonden Nuit organischemest in kilogram per hectare;
corrbesst=decorrectiefactor voor debeschikbaarheid vandeorganischgebonden Ninorganische mest in relatietot hettijdstipvantoediening,dimensieloos, (HULPM.XLStabel 13).
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condities:
Norgsttpj[kg/ha]=0:Norgwzsttpj [kg/ha]=0;
datumtoediening =x:Norgwzsttpj [kg/ha]='datum om'.Indiende
datumvantoediening niet bekend ismoet dezeingeschatworden.

Dehoeveelheid minerale Nuit organische mestbedraagt{72}:
NHa-NsttPi[kg/ha]=dos[t/ha]* NH3-N[kg/t]*(Jj-jjgg)

(65)

waarin:
dos[t/ha]=detoegediende hoeveelheid mestinton perhectare;
NH3-N[kg/t]=dehoeveelheid minerale Nindemestinkilogram per
ton;
deel [ha]=deoppervlaktevanhetperceelsgedeeltewaarop demestis
toegediend inhectare;
opp [ha]=deoppervlaktevanhet perceel inhectare.
condities:
dos[t/ha]=0:NH3-Nsttpj[kg/ha]=0;
NH3-N[kg/t]a0:standaardwaarde per mestsoort(HULPM.XLStabel 1):
N[kg/t]=0:standaardwaarde voor NH3-N[kg/t];
N[kg/t]>0:N[kg/t] * (1-standaardwaarde voor Norg [%]);
opp [ha]=0:NH3-Nsttpj[kg/ha]=0.

Dewerkingvandeminerale Nisafhankelijk van hettijdstipvantoediening (uitspoeling) en
inwerksnelheid (vervluchtiging):
Dehoeveelheidwerkzame minerale Nuit organische mestbedraagt{73}:
NIVNwzsttpj [kg/ha]=NïVNj [kg/ha]*corrrij *corrvl

(66)
[65]

waarin:
NH3-Nj[kg/ha]=dehoeveelheid minerale Npertoepassingvanorganischemestin kilogram perhectare;
corrrij =decorrectiefactor voor dewerkingvandeminerale Nin
organische mestinrelatietot hettijdstipvantoediening,dimensieloos,(HULPM.XLStabel6);
corrvl=decorrectiefactor voor devervluchtigingvandeminerale Nin
organische mestinrelatietot de inwerksnelheid,dimensieloos,
(HULPM.XLStabel7).

condities:
NH3-Nsttpj[kg/ha]=0:NH3-Nwzsttpj[kg/ha]=0;
datumtoediening =x:NH3-Nwzsttpj[kg/ha]='datum om'.Indiende
datumvantoediening niet bekend moet dezeingeschatworden.
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Vóór 1991werd de inwerksnelheidvandeorganische mestnietgeregistreerd.Daarom zijn
voor diejaren correctiefactoren voor vervluchtiging ingeschat:
tot 1990:0.75,gelijk aan inwerkentussen4en 12uur natoediening;
1990:0.825,hetgemiddeldevan inwerkentussen4en 12uurna
toediening (0.75)enbinnen4uur natoediening (0.9).
Voor 1991-1993zie HULPM.XLStabel7.

Kunstmest
Deinzetvan Nuit kunstmest is{74}:

Nksttpi[kg/ha] =dos[kg/ha]* ( i J ? ) *( ^ )

(67)

waarin:
dos[kg/ha]=detoegediende hoeveelheid kunstmest inkilogram per
hectare;
N[%] =het N-gehalteindekunstmest inprocenten;
deel [ha]=deoppervlaktevan het perceelsgedeeltewaarop dekunstmestistoegediend in hectare;
opp [ha]=deoppervlaktevanhet perceel inhectare.
condities:
dos[t/ha]=0:Nksttpj [kg/ha]=0;
dos[kg/ha]=999:Nksttpj [kg/ha]=0;
N[%] =eenstandaardwaarde (HULPM.XLStabel 2),tenzij een
mestsoorttoegediend isandersdande voorgeprogrammeerde
mestsoorten;danmoet N[%] in FARM-Ringevuldworden;
- N[%] =999:Nksttpj [kg/ha]=0;
opp [ha]=0:Nksttpj [kg/ha]=0.

Detotale kunstmestgift wordt alswerkzaam beschouwd.

PepQsitie
Dehoeveelheid werkzame Nuit depositie{75}:
Ndwzsttp;[kg/ha]=Ndtp;[kg/ha]* 0.25
waarin:
Ndtpj[kg/ha]=deaanvoervan Ndoor depositie inkilogram per
hectare. Dezeisregio-afhankelijk (HULPM.XLStabel4);
0.25=decorrectiefactor voor dewerking vande Nuit depositie:van
dejaarlijkse regionale depositiewordt aangenomen dateen kwart
beschikbaar isvoor destoppel.

(68)
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4,

Nmineraal nadeoogst

Zierekenregel41t/m44.

2.1.2.7.2 Deeffectievebijdrage aandehoeveelheidbeschikbareNperaanvoerpost
Deminerale Nuit organische mestende Nuit kunstmestvan mestgiften die nâde
bemonstering van deNminnjtoegediend isdraagt effectief bij aande hoeveelheid
beschikbareN.

X,

Organische mest

Dehoeveelheidwerkzame minerale Nuit organischemesttoegediend néde
monsternamevande Nmineraal nadeoogst is {76}.
NH3-Nwzsti>Nminogtpi[kg/ha]=NH3-Nwzsttpj[kg/ha]

(69)
[66]

waarin:
NH3-Nwzsttpj[kg/ha]=dehoeveelheid werkzame minerale Nuit organischemestin kilogram perhectare.
condities:
NH3-Nwzsttpj[kg/ha]=0:NH3-Nwzstj>Nminogtpj [kg/ha]=0;
datumtoediening =x:NH3-Nwzsttpj[kg/ha]='datumom'.Indiende
datumvantoediening niet bekendmoet dezeingeschatworden;
datumtoediening <datum monstername:
NH3-Nwzstj>Nminogtpj [kg/ha]=0;
datumtoediening >datum monstername:
NH3-Nwzstj>NminogtPj [kg/ha]=NH3-Nwzstj[kg/ha].

Z

Kunstmest

Dehoeveelheid werkzame minerale Nuit kunstmesttoegediend néde monsternamevande Nmineraal nadeoogstwordt gedefinieerdals:
Nksti>Nminogtpi[kg/ha]=Nksttp;[kg/ha]

(70)
[67]

waarin:
Nksttpj[kg/ha]=dehoeveelheidtoegediende Nuit kunstmest in
kilogram per hectare(alle Nuit kunstmestwordt alswerkzaam
beschouwd).
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condities:
Nksttpj[kg/ha]=0:Nkstj>Nminogtpj [kg/ha]=0;
datum toediening =x:Nksttpj>Nminogtpj [kg/ha]='datum km'.Indien
dedatumvantoediening niet bekend moetdeze ingeschatworden;
datumtoediening <datum monstername:
Nksttp^NminogtPj [kg/ha]=0;
datumtoediening >datum monstername:
NksttPj>Nminogtpj[kg/ha]=Nksttpj[kg/ha].

2.1.2.7.3 Detotale hoeveelheidbeschikbare Nin destoppel
Devoordestoppel beschikbare hoeveelheidwerkzame Nineensommatievande restvoorraadminerale bodem-Nnadeoogstvanhet hoofdgewas in delaag0-60 cm,dehoeveelheidwerkzame Nuit depositie (§2.1.2.7.1) endeN-leveringuit meststoffen dienade
bemonsteringvande Nminoogst zijntoegediend (§2.1.2.7.2).
Detotale hoeveelheid beschikbare Nindestoppel bedraagt{77}:
Nbessttpj[kg/ha]=Nminog^a-^óO)[kg/ha]+Nksti>Nminogtpj[kg/ha]+Norgwzsttpj[kg/ha]+

NH3-Nwzsti>Nminogtpi[kg/ha]+Ndwzsttp;[kg/ha]

(71)
[42,70, 64,69,68]

waarin:
Nminogj(a->60) [kg/ha]=de Nmineraalnadeoogst, genormaliseerd
naarde laagvan0-60cmin kilogram perhectare;
Nkstj>Nminogtpj [kg/ha] =dehoeveelheid werkzame minerale Nuit
kunstmesttoegediend nâdemonsternamevande Nmineraal nade
oogst in kilogram perhectare;
Norgwzsttpj [kg/ha]=dehoeveelheid organisch gebonden Nuit
organische mestin kilogram perhectare;
NH3-Nwzstj>Nminogtpi [kg/ha]=de hoeveelheidwerkzame mineraleN
uit organische mesttoegediend nédemonsternamevande Nmineraal
nadeoogst in kilogram per hectare;
Ndwzsttpj [kg/ha]=dehoeveelheidwerkzame Nuit depositie in
kilogram perhectare.
condities:
Nminogj(a->60) [kg/ha]=0:Nbessttpj[kg/ha]=0;
datum bemonstering =x:Nbessttpj[kg/ha]=0.
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2.1.2.8 De netto mineralisatie inde stoppel
Denetto mineralisatie (NM) indestoppelwordt berekend alsdehoeveelheid beschikbareN
(Nbesst)verminderd met dehoeveelheid minerale bodem-Nrond 1november (Nminnj) ende
Nuit eventuele groenbemesters(Ngbmst).Dezeterm isderesultantevanN-mineralisatie,
-denitrificatie,-vastlegging en-uitspoeling.Indien de Nminnj nietgemeten isvervalt deze
paragraaf, net alsbij deNminog ishet makenvan eenschatting niet mogelijk.Voor de
bemonsteringvandeNminnjgelden dezelfdecondities (diepten en lagen)alsvoor de Nminvj
(p.21).Aandevergelijkbaarheid van percelenengewassenwordt tegemoet gekomen door
demeetwaarden waar nodigte normaliseren naar eenlaagdiktevan60cm(Schröder etal.,
1994enappendix lll.a,tabel8).
DeNmineraalinhet latenajaar, bemonsterd in delaag0-30cm {78}:
NminnjjtO-SO) [kg/ha]=NminnjbyO-<45)[kg/ha]*( J j g J )

(72)

waarin:
Nminnjblj(0-<45) [kg/ha]=de Nmineraal in het latenajaar indebovenlaagvan0tot 45cmin kilogram per hectare;
30[cm]=dedieptewaarnaar eeneventuelevan0-30cm afwijkende
Nminnjblj(0-<45) [kg/ha] omgerekend moetworden;
wd [cm]=werkelijke dieptetussen0en45cm.
condities:
diepte bovenlaag >45cm:Nminnjj(0-30) [kg/ha]=0;
- Nminnjbli(0-<45)[kg/ha]=999:Nminnjj(0-30)[kg/ha]=0;
- wd [cm]=0:Nminnjj(0-30) [kg/ha]=Nminnjblj(0-<45) [kg/ha] en
bovenlaag =0-30 cm;

DeNmineraal in het late najaar, bemonsterd inde laag0-60cm {79}:

Nminnjj(0-60) [kg/ha]=afhankelijk vandebemonsterdelagen:

(73)

NminnjjtO-ÓO)[kg/ha]=Nminnjbli(0-45£wd<80)[kg^a] *( J j g j )

(73a)

Nminnj^O-óO)[kg/ha]=(Nminnjbl^OOO)[kg/ha]+Nminnjoli(30-45<wd<80) [kg/ha])* ( ^ M ) ( 7 3 b )
waarin:
Nminnjblj[kg/ha]=afhankelijk vandedieptevanbemonstering:
Nminnjblj(0-45^wd<80) [kg/ha],de Nmineraal in het latenajaar in
debovenlaagvan0tot eendieptes45en<80cmin kilogram per
hectare;
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Nminnjblj(0-30) [kg/ha]=deNmineraal inhet late najaar inde
bovenlaagvan0tot 30cm in kilogram per hectare;
Nminnjolj(30-45swd<80) [kg/ha]=de Nmineraal inhet late najaar inde
onderlaagvan30tot 45swd<80cmin kilogram perhectare;
60[cm]=dedieptewaarnaar eeneventuelevan0-60cm afwijkende
Nminnjblj [kg/ha]of Nminnjolj[kg/ha] omgerekend moetworden;
wd [cm]=werkelijke dieptes45cmen>80cm.
condities:
diepte bovenlaag =0-45swd<80cm:Nminnjblj [kg/ha]= Nminnjblj
(0-45£wd<80)[kg/ha]enonderlaag isniet bemonsterd;
diepte bovenlaag =0-30cmendiepte onderlaag =30-45swd<80cm:
Nminnjblj [kg/ha]=Nminnjblj(0-30) [kg/ha]en
Nminnjolj [kg/ha]=Nminnjblj(30-45swd<80)[kg/ha];
diepte bovenlaag óf diepte bovenlaag +onderlaagà80cm:
Nminnjj(0-60) [kg/ha]=0;
Nminnjblj [kg/ha]=999:Nminnjj(0-60) [kg/ha]=0;
Nminnjolj [kg/ha]=999:Nminnjj(0-60) [kg/ha]=0;
wd [cm]=0:
Nminnjj(0-60>[kg/ha]=Nminnjblj [kg/ha]+Nminnjolj [kg/ha]waarbij:
bovenlaag =0-60cmenonderlaag isniet bemonsterd óf
bovenlaag =0-30cmenonderlaag =30-60cm.

DeNmineraal inhet latenajaar, bemonsterd inde laag0-100cm {80}:

Nminnjj(O-lOO) [kg/ha]=afhankelijk vandebemonsterdelagen:

(74)

NminnjjCO-lOO) [kg/ha]=Nminnjblj(0-à80)[kg/ha] *( ^ J ? " 1 )

(74a)

Nminnji(0-100) [kg/ha]=(Nminnjblj(0-60) [kg/ha]+Nminnjo^öO-äSO) [kg/ha])*( j f f ^ )

(74b)

Nminnj^O-lOO) [kg/ha]=(Nminnjb^O-SO) [kg/ha]+Nminnjolj(30-s80) [kg/ha])*( ^ M )

(7 4 c )

waarin:
Nminnjblj [kg/ha]=afhankelijk vandedieptevan bemonstering:
Nminnjblj (0-^80) [kg/ha],de Nmineraal in het late najaar inde
bovenlaagvan0tot eendieptes80cmin kilogram perhectare;
Nminnjblj(0-455wd<80) [kg/ha],de Nmineraal in het late najaar in
debovenlaagvan0tot eendiepteä45en<80cminkilogram per
hectare;
Nminnjblj(0-30) [kg/ha]=de Nmineraal in het late najaar inde
bovenlaagvan0tot 30cmin kilogram perhectare;
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Nminnjolj [kg/ha]=afhankelijk vandedieptevan bemonstering:
Nminnjo!j(30-£80) [kg/ha]=de Nmineraal in het late najaar inde
onderlaagvan30tot s80cmin kilogram perhectare;
Nminnjolj(60-£80) [kg/ha]=de Nmineraal in het latenajaar inde
onderlaagvan60tot s80cmin kilogram perhectare;
100[cm]=dedieptewaarnaareeneventuelevan0-100cmafwijkende Nminnjblj[kg/ha]of Nminnjolj [kg/ha] omgerekend moet
worden;
wd [cm]=werkelijke diepte£80cm.
condities:
diepte bovenlaag=0-£80cm: Nminnjbl,-[kg/ha]=Nminnjblj(0-£80)
[kg/ha]enonderlaag isnietbemonsterd;
diepte bovenlaag =0-60cmendiepteonderlaag =60-^80cm:
Nminnjblj [kg/ha]=Nminnjblj(0-60) [kg/ha],
Nminnjolj [kg/ha]=Nminnjolj(60-^80)[kg/ha];
diepte bovenlaag =0-30cmendiepteonderlaag =30-s80cm:
Nminnjblj [kg/ha]=Nminnjblj(0-30)[kg/ha],
Nminnjolj [kg/ha]=Nminnjolj(30-^80)[kg/ha];
Aanname:diepte >100cmkomt niet voor;
- Nminnjbl;[kg/ha]=999:Nminnjj(O-IOO)[kg/ha]=0;
Nminnjolj [kg/ha]=999:Nminnjj(O-IOO)[kg/ha]=0;
wd [cm]=0:
Nminnjj(O-IOO)[kg/ha]=Nminnjblj [kg/ha]+ Nminnjolj [kg/ha]waarbij:
bovenlaag =0-100cmenonderlaag isniet bemonsterd óf
bovenlaag =0-60cmenonderlaag =60-100cmóf
bovenlaag =0-30cmenonderlaag =30-100cm;

DeNmineraal in het late najaar,genormaliseerd naar de laag0-60cm {81}:
Nminnjj(a-*60) [kg/ha]=afhankelijk vanuitgangssituatie a:

NminnjjOO-ïóO) [kg/ha]=Nminnj^OOO) [kg/ha]*nf(30->60) +nc(30->60)

(75)

(75a)
[72]

Nminnj^óO-^O) [kg/ha]=Nminnj^O-óO) [kg/ha]

(75b)
[73]

Nminnj:(0-100)[kg/ha]-nc(100-*60)

Nminnjl(100-*60) [kg/ha]

^

^

(75c)
[74]
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waarin:
a[cm]=de uitgangssituatie, 30,60of 100cm;
Nminnjj(0-30) [kg/ha]=de Nmineraal in het latenajaar inde laag
0-30 cm;
Nminnjj(0-60) [kg/ha]=deNmineraal inhet latenajaar inde laag
0-60 cm;
Nminnjj(O-IOO)[kg/ha]=de Nmineraal inhet late najaar indelaag
0-100cm;
nc(a-»b)=denormalisatieconstante voor deomrekeningvandieptea
naar diepte b, dimensieloos;
nf(a->b)=denormalisatiefactor voor deomrekeningvan eendieptea
naardiepte b, dimensieloos;
condities:
a=30:Nminnjj(a->60) [kg/ha]=Nminnjj(30->60)[kg/ha];
a=60:erhoeft niet genormaliseerdeteworden:Nminnjj(a-»60)
[kg/ha]=Nminnj/eO-^öO) [kg/ha]=Nminnjj(0-60)[kg/ha];
a=100:Nminnjj(a-*60) [kg/ha]=Nminnj^l00-»60)[kg/ha];
a=0:Nminnjj(allediepten) =0:Nminnjj(a-»60) [kg/ha]=0;
ncennf= standaardwaarden pergrondsoort (zandof klei)
(HULPM.XLS,tabel8).

DeN-opbrengst pertijdensop nahet hoofdgewas geteeldegroenbemester
wordt gedefinieerd als{82}:
Ngbmstj [kg/ha]=Nobgbmsti[kg/ha]*( g g )

(76)

waarin:
Nopgbmstj [kg/ha]=de N-opbrengst vandegroenbemester in
kilogram per hectare;
deel [ha] =deoppervlaktevan het perceelsgedeelte waarop demestis
toegediend in hectare;
opp [ha]=deoppervlaktevan het perceel in hectare.
condities:
Nopgbmstj [kg/ha]=0:Ngbmstj [kg/ha]=0;
groenbemester nietaanwezig:Ngbmstj [kg/ha]=0;
opp [ha]=0:Ngbmstj [kg/ha]=0;

Detotale N-opbrengst vantijdens of nahet hoofdgewas geteeldegroenbemestersbedraagt{83}:
Ngbmsttpi [kg/ha]=EfNgbmstj [kg/ha])n

(77)
[76]
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waarin:
Ngbmstj [kg/ha]=de N-opbrengst pertijdensop nahet hoofdgewas
geteelde groenbemester in kilogram perhectare.

Denetto mineralisatie indestoppel is{84}:
NMsttp[kg/ha]=

Nbessttpj[kg/ha]-(Nminnjj(a->60cm)[kg/ha]+Ngbmsttpi [kg/ha])

(78)
[71,75,77]

waarin:
Nbesstj[kg/ha]=dehoeveelheid beschikbare Nindestoppel in
kilogram perhectare;
Nminnj,(a-»60cm)[kg/ha] =deNmineraal inhet latenajaar,genormaliseerdnaarde laag0-60cmin kilogram perhectare;
Ngbmsttpj [kg/ha]=de N-opbrengst vandetijdensof na het hoofdgewasgeteelde groenbemester in kilogram perhectare.
condities:
Nbesstj [kg/ha]=0:NMsttp [kg/ha]=0;
Nminnjj(a-*60cm)[kg/ha]=0:NMsttp [kg/ha]=0;
Nopgbmstj 1[kg/ha]of Nopgbmstj2[kg/ha]=999:NMsttp [kg/ha]=0.

2.1.2.9 N-bemesting: aanvoer, advies enafwijking inde stoppel
Bijhet 'in depraktijk' vaststellenvan dehoogtevandeN-bemesting indestoppel wordt
rekening gehouden met de N-opnamecapaciteit vandeachtergebleven gewasresten endete
telen groenbemester.
Depotentiële N-opnamepertijdensof nahet hoofdgewas geteeldegroenbemester is{85}:
Nopnpotgbmstj [kg/ha]- Nopnpotgbmf * (oppjkj)
waarin:
Nopnpotgbmf =eenstandaardwaarde voor deopnamepotentie van
degroenbemester afhankelijk van het zaaitijdstip,dimensieloos;
deel [ha] =deoppervlaktevanhet perceelsgedeeltewaarop demestis
toegediend inhectare;
opp [ha]=deoppervlaktevanhet perceel inhectare.
condities:
groenbemester * aanwezig:Nopnpotgbmstj [kg/ha]=0;
zaaidatumgroenbemester =x:Nopnpotgbmstj [kg/ha]=0;
opp [ha]=0:Nopnpotgbmstj [kg/ha]=0.

(79)
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Detotale potentiële N-opnamevandetijdensof nahet hoofdgewas geteelde
groenbemesters{86}:
Nopnpotgbmsttpj[kg/ha]=IfNopnpotgbmstj [kg/ha])n

(80)
[79]

waarin:
Nopnpotgbmstj [kg/ha]=depotentiële N-opnamepertijdensof na het
hoofdgewasgeteeldegroenbemester inkilogram per hectare.

DeN-opnamepotentie vandestoppel bestaat uit depotentiële N-opnamevan degroenbemestersendievan deachtergebleven gewasresten.Daarbijgaat hetom niet afgevoerd
bijprodukt dat instaat isN opte nemen zoalsstrovangranen engraszaad.
Depotentiële N-opnamevandestoppelwordt gedefinieerd als{87}:
Nopnpotsttpj[kg/ha]=Nopnpotgbmsttpj[kg/ha]+(bp[kg/ha]*( ' f f j

(81)
[80]

waarin:
Nopnpotgbmsttpj[kg/ha]=detotale potentiële N-opnamevan de
groenbemesters in kilogram per hectare;
bp [kg/ha]=deopbrengstvandenietafgevoerde gewasresten in
kilogram perhectare;
Nopnpotf [kg/ha]=eenstandaardwaarde voor de opnamepotentie
vandegewasrestenvanverschillende soorten gewassen(HULPM.XLS
tabel3).
condities:
bp [kg/ha]=0:Nopnpotsttpj[kg/ha]=0;
bp [kg/ha]=999:deopnamepotentie vandegewasresten iseen
standaardwaarde in kilogram per hectare;
zaaidatum groenbemester(s) =x:Nopnpotsttpj[kg/ha]=0;

Tenslotte kandeafwijking van hetadviesin destoppel berekendeworden door dehoeveelheid beschikbare Nindestoppelteverminderen met de potentiële N-opnamevande
stoppel.
Deafwijking van het adviesindestoppel{88}:
Nafwadvsttpj [kg/ha]=Nbessttpj[kg/ha]-Nopnpotsttpj[kg/ha]

(82)
[71.81]

waarin:
Nbesstj[kg/ha]=dehoeveelheid beschikbare Nindestoppel in
kilogram per hectare;
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Nopnpotstj[kg/ha]=depotentiële N-opnameindestoppel in
kilogram perhectare.
condities:
Nbesstj[kg/ha]=0:NafwadvsttPj[kg/ha]=0.

2.1.3

Pesticiden

Rekenregelsmetbetrekkingtot pesticiden hebben betrekking op deinzetvanactievestof
pertype middel zowel pertoepassing alsgetotaliseerd enhet aandeelvaneenaantal
interessantetype middelen in detotale inzetvanactievestof (appendix IIb).
Hierbijwordt onderscheid gemaakt in:
fungiciden:
enkelvoudigtoegepast;
ineenmengsel met maximaal éénfungicide enééninsecticide,
insecticiden:
enkelvoudig toegepast'
ineenmengsel met maximaaltweefungiciden.
groeiregulatoren;
nematiciden:
-toegediendvóór deteeltvan het hoofdgewas;
-toegediend nédeteeltvan het hoofdgewas indestoppel,
herbiciden:
voor onkruidbestrijding:
enkelvoudig toegepast:
toegediend aanhet hoofdgewas;
toegediend nédeteeltvanhet hoofdgewas indestoppel,
ineenmengsel met maximaaltwee herbiciden enéénhulpstof:
toegediend aanhet hoofdgewas;
toegediend nédeteeltvanhet hoofdgewas indestoppel,
voor loofdoding.
hulpstoffen:
enkelvoudigtoegepast;
ineenmengsel met maximaal drie herbiciden,
overige pesticiden gewasgericht (tegenslakken,knaagdieren,wild envogels);
overige pesticiden produktgericht (toegepast op het ingeschuurde produkt).
Alle gebruikte parameterszijn samengevat inappendix I.Degebruikte standaardwaarden
staan inhet hulpbestand HULPP.XLS(appendix lllb). Perberekening wordt aangegeven in
welketabelvan HULPP.XLSdestandaardwaardenstaan.
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2.1.3.1 De inzet van actieve stof per type middel per toepassing
Deinzetvan actievestof pertoepassingstijdstip vanfungiciden is{89a,89b}:
Fasi[kg/ha]- dos [kg/haofl/ha]* as[kg/kgofkg/l]* ( § f § ï j )

(83)

waarin:
dos[kg/ha of l/ha]=detoegediende hoeveelheid middel in kilogram
per hectare of liter perhectare;
as[kg/kgof kg/l]=de hoeveelheidactievestof in hetmiddel in
kilogram per kilogram of kilogram per liter;
deel [ha]=deoppervlaktevan het perceelsgedeelte waarop het
middel istoegediend inhectare;
opp [ha]=deoppervlaktevanhet perceel inhectare.
condities:
datumtoepassing=0:er heeft geentoepassing plaatsgevonden;
FaSj[kg/ha]=0;
dos[kg/ha of l/ha]=999:FaSj [kg/ha]=0;
as[kg/kg of kg/l] =eenstandaardwaarde (HULPP.XLStabel 1),tenzij
eenmiddeltoegepast isandersdande voorgeprogrammeerde
middelen, dan moet as[kg/kgof kg/l] in FARM-Ringevuld worden
(='anders'as[kg/kgof kg/l], alleen bij enkelvoudige toepassingen);
- 'anders'as[kg/kg of kg/l]=999:FaSj [kg/ha]=0;
opp [ha]s0:FaSj [kg/ha]=0.

Deinzetvan actievestof pertoepassingstijdstipvan insecticiden is{90a,90b}:
Ias; [kg/ha]=(w)dos [kg/haofl/ha]* as [kg/kgofkg/l]* methode [%] *(^rjhfj)
waarin:
wdos [kg/ha of l/ha]=devolveldsdosering van detoegediende
hoeveelheid middel in kilogram per hectareof liter per hectare
wanneer het omeenenkelvoudigetoepassing gaat (indien een
rijenspuit istoegepast berekend FARM-Am.b.v.het %van het
oppervlakte wat bespoten is(methode;hetverbruik);
dos[kg/haof l/ha]=detoegediende hoeveelheid middel in kilogram
perhectare of liter per hectarewanneer het om eencomponent ineen
mengsel gaaf
as[kg/kgof kg/l] =de hoeveelheid actievestof in het middel in
kilogram per kilogram of kilogram per liter;
methode [%] =demethodevantoediening bij een enkelvoudige
toepassing (volveldsof rijenspuit);
deel [ha]=deoppervlaktevanhet perceelsgedeeltewaarop het
middel istoegediend in hectare;
opp [ha] =deoppervlaktevan het perceel inhectare.

(84)
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condities:
(w)dos [kg/ha of l/ha]=0:laSj[kg/ha]=0;
(w)dos [kg/haof l/ha]=999:laSj[kg/ha]=0;
as[kg/kgof kg/l] =eenstandaardwaarde (HULPP.XLStabel 2),tenzij
eenmiddeltoegepast isandersdande voorgeprogrammeerde
middelen, danmoet as[kg/kgof kg/l] in FARM-Ringevuld worden
(='anders'as[kg/kgof kg/l],alleen bij enkelvoudigetoepassingen);
methode [%] =eente kiezenstandaardwaarde voor het %van het
oppervlakte wat bespoten is(HULPP.XLStabel9);
'anders'as[kg/kgof kg/l]=999:las;[kg/ha]=0;
opp [ha]=0:las;[kg/ha]=0.

Deinzetvan actievestof pertoepassingstijdstipvangroeiregulatoren is{99}:
Gasj[kg/ha]=dos[kg/haofl/ha]* as [kg/kgofkg/l]*(f^fff)

(85)

waarin:
dos[kg/haof l/ha]=detoegediende hoeveelheid middel in kilogram
per hectareof liter perhectare;
as[kg/kgof kg/l]=dehoeveelheid actievestof inhet middel in
kilogram per kilogram of kilogram per liter;
deel [ha]=deoppervlaktevanhet perceelsgedeeltewaarop het
middel istoegediend inhectare;
opp [ha]=deoppervlaktevan het perceel inhectare.
condities:
dos[kg/haof l/ha]=0:GaSj [kg/ha]=0;
dos[kg/haof l/ha]=999:GaSj[kg/ha]=0;
as[kg/kgof kg/l]=eenstandaardwaarde (HULPP.XLStabel 3),tenzij
eenmiddeltoegepast isandersdan de voorgeprogrammeerde
middelen,dan moet as[kg/kgof kg/l] in FARM-R ingevuld worden
(='anders'as[kg/kg of kg/l]);
'anders'as[kg/kgof kg/l] =999:GaSj[kg/ha]=0;
opp [ha]=0:GaSj[kg/ha]=0.

Deinzetvanactievestof pertoepassingstijdstipvannematicidentoegediend
vóór deteeltvanhet hoofdgewaswordt berekend als{92}:
Nemasj[kg/ha]=dos[kg/haofl/ha]* as [kg/kgofkg/l]*( ^ § J )
waarin:
dos[kg/haof l/ha]=detoegediende hoeveelheid middel in kilogram
per hectareof liter per hectare;
as[kg/kgof kg/I]=dehoeveelheid actievestof inhet middel in
kilogram per kilogram of kilogram per liter;
deel [ha]=deoppervlaktevan het perceelsgedeelte waarop het
middel istoegediend inhectare;

(86)
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opp [ha]=deoppervlaktevan het perceel inhectare.
condities:
dos[kg/haof l/ha]=0:NemaSj[kg/ha]=0;
dos[kg/haof l/ha]=999:NemaSj[kg/ha]=0;
as[kg/kgof kg/l]=eenstandaardwaarde (HULPP.XLStabel4),tenzij
eenmiddeltoegepast isandersdande voorgeprogrammeerde
middelen,danmoet as[kg/kgof kg/l] inFARM-Ringevuld worden
(='anders'as[kg/kgof kg/l]);
'anders' as[kg/kgof kg/l]=999: Nemas,[kg/ha]=0;
opp [ha]=0:NemaSj[kg/ha]=0.

Deinzetvanactievestof pertoepassingstijdstip vannematicidentoegediend né
deteelt van het hoofdgewas indestoppel bedraagt{92}:

Nemasstj[kg/ha] =dos[kg/haofl/ha]*as[kg/kgofkg/l]*( | ^ )

(87)

waarin:
dos[kg/haof l/ha]=detoegediende hoeveelheidmiddel in kilogram
per hectareof liter perhectare;
as[kg/kg of kg/l] =dehoeveelheid actievestof in het middel in
kilogram per kilogram of kilogram per liter;
deel [ha]=deoppervlaktevanhet perceelsgedeeltewaarop het
middel istoegediend inhectare;
opp [ha]=deoppervlaktevan het perceel in hectare.
condities:
dos[kg/haof l/ha]=0:Nemasstj[kg/ha]=0;
dos[kg/haof l/ha]=999:Nemasstj [kg/ha]=0;
as[kg/kgof kg/l] =eenstandaardwaarde (HULPP.XLStabel4),tenzij
eenmiddeltoegepast isandersdan de voorgeprogrammeerde
middelen,danmoet as[kg/kg of kg/l] in FARM-Ringevuld worden
(='anders'as[kg/kgof kg/l]);
'anders'as[kg/kgof kg/l]=999:Nemasstj[kg/ha]=0;
opp [ha]=0:Nemasstj [kg/ha]=0.

Deinzetvanactievestof pertoepassingstijdstipvanherbicidentoegediend aan
het hoofdgewas bedraagt {93at/m93e):

Hasj[kg/ha] =wdos[kg/haofl/ha]*as[kg/kgofkg/l]* methode[%] * (^fffj)
waarin:
wdos [kg/haof l/ha]=devolveldsdoseringvandetoegediende
hoeveelheid middel in kilogram per hectareof liter per hectare (indien
eenrijenspuit istoegepast berekend FARM-Am.b.v.het %van het
oppervlakte wat bespoten is(methode;hetverbruik);

(88)
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as[kg/kgof kg/I]=dehoeveelheid actievestof in het middel in
kilogram per kilogram of kilogram per liter;
methode [%] =demethodevantoediening bij een enkelvoudige
toepassing (volveldsof rijenspuit);
deel [ha]=deoppervlaktevanhet perceelsgedeeltewaarop het
middel istoegediend inhectare;
opp [ha]=deoppervlaktevanhet perceel inhectare.
condities:
datumtoepassing=0:erheeft geentoepassing plaatsgevonden;
Hasj[kg/ha]=0;
wdos [kg/ha of l/ha]=0:HaSj[kg/ha]=0;
- wdos [kg/ha of l/ha]=999:HaSj [kg/ha]=0;
as[kg/kgof kg/l] =eenstandaardwaarde (HULPP.XLStabel 5),tenzij
eenmiddeltoegepast isandersdande voorgeprogrammeerde
middelen,dan moet as[kg/kgof kg/l] in FARM-R ingevuld worden
(='anders'as[kg/kgof kg/l],alleen bij enkelvoudigetoepassingen);
methode [%] =eente kiezenstandaardwaardevoor het %van het
oppervlaktewat bespoten is(HULPP.XLStabel 10);
- 'anders'as[kg/kgof kg/l]=999:HaSj[kg/ha]=0;
aanname:'anders' herbiciden zijn per definitie
onkruidbestrijdingsmiddelen (géén loofdoding).
Uitzondering opdezeregelvormen 'anders'middelen ineen
aardappelgewas;danzijntoegediende 'anders'middelen per definitie
loofdodingsmiddelen,tenzij hetomeenonderbladbespuiting gaat;
opp [ha] =0:HaSj[kg/ha]=0.

Deinzetvanactievestof pertoepassingstijdstip vanherbicidentoegediend nâde
teelt van het hoofdgewas indestoppel{93at/m93e}:
Hasstj [kg/ha]=wdos [kg/haofl/ha]* as[kg/kgofkg/l]* methode[%] *( 0 ^,{^j)
waarin:
wdos [kg/haof l/ha]=devolveldsdosering vandetoegediende
hoeveelheid middel in kilogram per hectareof liter perhectare (indien
eenrijenspuit istoegepast berekend FARM-Am.b.v.het %van het
oppervlakte wat bespoten is(methode;hetverbruik);
as[kg/kg of kg/l] =dehoeveelheid actievestof in het middel in
kilogram per kilogram of kilogram per liter;
methode [%] =demethodevantoediening bij een enkelvoudige
toepassing (volveldsof rijenspuit);
deel [ha]=deoppervlaktevanhet perceelsgedeelte waarop het
middel istoegediend inhectare;
opp [ha]=deoppervlaktevanhet perceel inhectare.
condities:
datumtoepassing=0:er heeftgeentoepassing plaatsgevonden;
Hassti[kg/ha]=0;

(89)
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wdos [kg/haof l/ha]=0:Hasstj[kg/ha]=0;
wdos [kg/haof l/ha]=999:Hasstj[kg/ha]=0;
as[kg/kgof kg/l] =eenstandaardwaarde (HULPP.XLStabel 5),tenzij
eenmiddeltoegepast isandersdande voorgeprogrammeerde
middelen,danmoetas[kg/kgof kg/l] in FARM-Ringevuldworden(=
'anders'as[kg/kgof kg/l], alleen bijenkelvoudige toepassingen);
methode [%] =eente kiezenstandaardwaarde voor het %van het
oppervlakte wat bespoten is(HULPP.XLStabel 10);
'anders'as[kg/kgof kg/l]=999:Hasstj[kg/ha]=0;
opp [ha]=0:Hasstj[kg/ha]=0.

Deinzetvanactieve stof pertoepassingstijdstip vanherbiciden voor loofdoding
wordt berekend als{94}:
/deelrha]\

HldaSj[kg/ha]=wdos[kg/haofl/ha]*as[kg/kgofkg/l]* methode[%] *( ^ M . )
waarin:
wdos [kg/haof l/ha]=devolveldsdosering van detoegediende
hoeveelheid middel in kilogram per hectareof liter per hectare (indien
eenrijenspuit istoegepastberekend FARM-Am.b.v.het %van het
oppervlakte wat bespoten is(methode;hetverbruik);
as[kg/kg of kg/l] =de hoeveelheid actievestof in het middel in
kilogram per kilogram of kilogram per liter;
methode [%] =demethodevantoediening bij een enkelvoudige
toepassing (volveldsof rijenspuit);
deel [ha]=deoppervlaktevanhet perceelsgedeeltewaarop het
middel istoegediend inhectare;
opp [ha]=deoppervlaktevanhet perceel in hectare.
condities:
datumtoepassing =0:erheeft geentoepassing plaatsgevonden;
Hldasj[kg/ha]=0;
- (w)dos [kg/haof l/ha]=999:HldaSj[kg/ha]=0;
as[kg/kgof kg/l] =eenstandaardwaarde (HULPP.XLStabel 5),tenzij
eenmiddeltoegepast isandersdande voorgeprogrammeerde
middelen, danmoet as[kg/kgof kg/l] in FARM-R ingevuld worden
(='anders'as[kg/kgof kg/l],alleen bijenkelvoudigetoepassingen);
methode [%] =eente kiezenstandaardwaarde voor het %van het
oppervlakte wat bespoten is(HULPP.XLStabel 10);
'anders'as[kg/kgof kg/l]=999:HldaSj[kg/ha] =0;
aanname:'anders'middelen in aardappelen zijn per definitie
loofdodingsmiddelen;
aanname:loofdodingsmiddelen worden niet gemengd.Komt dit wel
voor dan moeten de mengselcomponenten alsafzonderlijke toepassingen in FARM-R ingevuldworden;
opp [ha] =0:HldaSj[kg/ha]=0.

(90)
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Deinzetvan actievestof pertoepassingstijdstip vanhulpstoffen is{93e,95}:
HuaSj[kg/ha]=(w)dos [kg/haofl/ha]*as [kg/kgofkg/l]*methode [%] *( ^ , ' ^ j )

(91)

waarin:
wdos [kg/haof l/ha]=devolveldsdosering vandetoegediende
hoeveelheid middel inkilogram per hectareof liter per hectare
wanneer het omeencomponent ineenmengselgaat (indien een
rijenspuit istoegepast berekend FARM-Am.b.v.het %van het
oppervlakte wat bespoten is(methode;hetverbruik);
dos[kg/haof l/ha]=detoegediende hoeveelheid middel in kilogram
per hectareof liter per hectarewanneer het omeen enkelvoudige
toepassing gaaf
as[kg/kg of kg/l]=dehoeveelheid actievestof in het middel in
kilogram per kilogram of kilogram per liter;
methode [%] =demethodevantoediening bijeencomponent ineen
mengsel (volveldsof rijenspuit);
deel [ha]=deoppervlaktevan het perceelsgedeelte waarop het
middel istoegediend inhectare;
opp [ha]=deoppervlaktevanhet perceel inhectare.
condities:
(w)dos [kg/haof l/ha]=0:HuaSj[kg/ha]=0;
- (w)dos [kg/haof l/ha]=999:HuaSj[kg/ha]=0;
as[kg/kgof kg/l]=eenstandaardwaarde (HULPP.XLStabel 6),tenzij
een middeltoegepast isandersdande voorgeprogrammeerde
middelen,dan moetas[kg/kgof kg/l] in FARM-Ringevuld worden
(='anders'as[kg/kgof kg/l], alleen bij enkelvoudige toepassingen);
methode [%] =eente kiezenstandaardwaarde voor het %van het
oppervlaktewat bespoten is(HULPP.XLStabel 10);
- 'anders'as[kg/kgof kg/l]=999:HuaSj[kg/ha]=0;
opp [ha]=0:Huas,[kg/ha]=0.

Deinzetvanactievestof pertoepassingstijdstipvanoverigepesticidengewasgericht bedraagt{96}:

Ogasi[kg/ha]=(r***«^£t**™)
waarin:
verb [kgof I]=hetverbruikvandetotaletoegediende hoeveelheid
middel ophet perceelinkilogram of liter;
as[kg/kgof kg/I]=dehoeveelheid actievestof in het middel in
kilogram perkilogram of kilogram per liter;
opp [ha]=deoppervlaktevan het perceel inhectare.
condities:
verb [kgof I]=0:OgaSj[kg/ha]=0;
verb [kgof I]=999:OgaSj[kg/ha]=0;

(92)
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as[kg/kgof kg/I]=eenstandaardwaarde (HULPP.XLStabel 7),tenzij
eenmiddeltoegepast isandersdande voorgeprogrammeerde
middelen,dan moet as[kg/kgof kg/l] in FARM-Ringevuld worden
(='anders'as[kg/kgof kg/l]);
'anders'as[kg/kgof kg/l]=999:OgaSj[kg/ha]=0;
opp [ha]=0:OgaSj[kg/ha]=0.

BijdeInzetvanoverigepesticiden produktgerichtgaathetommiddelendietoegepast
worden op het ingeschuurde produkt (bv.kiemremmers).Omdatdehoeveelheid behandeld
produktvaakwelvoor hetgehele bedrijf bekend is,maarveelalniet meerteverdelen isnaar
deoorspronkelijke percelen,kandegebruikte hoeveelheidvoor hettotale bedrijf inéénkeer
bij éénperceel ingevuldworden (VanAsperen et al., 1993).Onderstaande rekenregel voert
deberekeningvoor hettotale bedrijf pergewasuit.
Deinzetvanactievestof pertoepassingstijdstip vanoverige pesticiden produktgericht is{97}:

Opas;[kg/bedrijf]m(*W«^*»jW*

*W\**PW)

(93)

waarin:
dos[g/tof ml/t]=detoegediende hoeveelheid middel ingram per ton
of mililiterperton;
as[kg/kg of kg/l] =dehoeveelheid actievestof inhet middel in
kilogram per kilogram of kilogram per liter;
behp [t] =dehoeveelheid behandeld produkt inton.
condities:
dos[g/t of ml/t]=0:OpaSj[kg/bedrijf] =0;
dos[g/t of ml/t] =999:OpaSj[kg/bedrijf] =0;
as[kg/kgof kg/l] =eenstandaardwaarde (HULPP.XLStabel 8),tenzij
eenmiddeltoegepast isandersdande voorgeprogrammeerde
middelen,dan moet as[kg/kg of kg/l] in FARM-R ingevuld worden
(='anders'as[kg/kg of kg/l]);
'anders'as[kg/kg of kg/l] =999:OpaSj[kg/bedrijf] =0;
behp [t] =999:OpaSj[kg/bedrijf] =0;
opp [ha]=0:OpaSj[kg/bedrijf] =0.

2.1.3.2 Detotale inzet vanactieve stof per type middel
Desommatievandeinzetvanactievestof pertype middel pertoepassing geeft detotale
inzetvanactievestof pertype middel entotaal.
Detotale inzetvanactievestofvanfungiciden wordt gedefinieerd als{98}:
Fastp;[kg/ha]=IfFas; [kg/ha])n

(94)
[83]
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waarin:
FaSj [kg/ha]=deinzetvanactievestof pertoepassingvanfungiciden in
kilogram per hectare.

De t o t a l e inzet van actieve stof van insecticiden is{99}:

Iastpj [kg/ha] = EGasj [kg/ha]) n

(95)
[84]

waarin:
laSj[kg/ha]=deinzetvanactievestof pertoepassingvan insecticiden
in kilogram perhectare.

Detotale inzetvanactievestofvangroeiregulatoren bedraagt{ioo}:
Gast?;[kg/ha]=I(Gas; [kg/ha])n

(96)
[85]

waarin:
GaSj[kg/ha]=de inzetvanactievestof pertoepassingvan
groeiregulatoren in kilogram perhectare.

Detotale inzetvanactievestofvan herbiciden iseensommatievande inzetvanactievestof
van herbicidentoegediend aanhet hoofdgewas endeactievestoftoegediend nédeteelt
van het hoofdgewas indestoppel omdat beide het gevolg zijnvandeteeltvan het
betreffende gewas.
Detotale inzetvanactievestofvan herbiciden is{101}:
Hastpi[kg/ha]=E(HaSj[kg/ha])n+I(Hasstj [kg/ha])n

(97)
[88,89]

waarin:
HaSj[kg/ha]=deinzetvan actievestof pertoepassingvan herbiciden
toegediend aanhet hoofdgewas in kilogram perhectare;
Hasstj[kg/ha]=de inzetvan actievestof pertoepassingvan herbiciden
toegediend nâdeteelt het hoofdgewas indestoppel in kilogram per
hectare.

Detotale inzetvanactievestofvan herbicidenvoor loofdoding is{102}:
Hasldtpj[kg/ha]=^(Hasldi[kg/ha])n

(98)
[90]
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waarin:
Hasldj[kg/ha]=deinzetvanactievestof pertoepassingvan herbiciden
voor loofdoding in kilogram perhectare.

Detotale inzetvan actievestofvan overige pesticiden gewasgericht is{103}:
Ogastpj[kg/ha]= ICOgaSj[kg/ha])n

(99)
[92]

waarin:
OgaSj[kg/ha]=de inzetvanactievestof pertoepassingvanoverige
pesticidengewasgericht in kilogram perhectare.

Desubtotaal inzetvan actievestof bedraagt{104):
Subastpj[kg/ha]=
Fastpi[kg/hal+Iastpj[kg/haJ+Gastp;[kg/hal+Hastp;[kg/ha]+Hasldtpi[kg/ha]+Ogastp;[kg/ha] (100)
[94,95,96,97,90,99]

waarin:
Fastpj[kg/ha]=detotale inzetvanactievestofvanfungiciden in
kilogram per hectare;
lastpj[kg/ha]=detotale inzetvan actievestofvan insecticiden in
kilogram per hectare;
Gastpj[kg/ha]=detotale inzetvanactievestofvan groeiregulatoren
inkilogram perhectare;
Hastpj [kg/ha]=detotale inzetvanactievestofvanherbiciden in
kilogram per hectare;
Hasldtpj[kg/ha]=detotale inzetvanactievestofvan herbiciden voor
loofdoding in kilogram perhectare;
Ogastpj[kg/ha]=detotale inzetvanactievestofvan overige
pesticiden gewasgericht inkilogram perhectare.

Nematicidentoegediend nâdeteelt vanhet hoofdgewas indestoppel komenten goedevan
hetvolggewasenworden daarom niet bij deberekening vandetotale inzetvan nematiciden
meegenomen.
Detotale inzetvan actievestofvan nematiciden bedraagt{ios}:
Nemastpj[kg/ha]=I(NemaSj[kg/ha])n

(101)
[86]

waarin:
NemaSj[kg/ha]=de inzetvanactievestof pertoepassingvan
nematiciden inkilogram perhectare.
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Detotale inzetvan actievestof bedraagt{106}:
Pasttpi[kg/ha]=Subastp;[kg/ha]+Nemastpj[kg/ha]

(102)
[100,101]

waarin:
Subastpj[kg/ha]=desubtotaal inzetvanactievestof in kilogram per
hectare;
Nemastp,[kg/ha]=detotale inzetvanactievestofvan nematiciden in
kilogram perhectare.

Detotale inzetvanactievestofvanoverige pesticiden produktgericht is{107}:
Opastpi[kg/bedrijf] =I(OpaSj[kg/bedrijf])n

(103)
[93]

waarin:
Opas;[kg/bedrijf] =deinzetvan actievestof pertoepassingvan
overige pesticiden produktgericht inkilogram per bedrijf.

Detotale inzetvan actievestofvanhulpstoffen wordt gedefinieerd als{los}:
Huastpi[kg/ha]=ZCHuas; [kg/ha])n

(104)
[91]

waarin:
HuaSj[kg/ha]=de inzetvanactievestof pertoepassingvan
hulpstoffen inkilogram perhectare.

2.1.3.3 Aandeel inde inzet
Met behulpvan hetaandeelvandeinzetvandeactievestofvanfungiciden enherbiciden in
desubtotaal inzetvanactievestofwordt het relatieve belangvan het gebruikvandeze
typen pesticiden bekeken.
Hetaandeelvande inzetvan actievestofvanfungiciden indesubtotaal inzet
vanactievestofwordt gedefinieerd als{i09}:
, Fastpj [kglia] N

P/oSubastPi[%] =( Subastpi[k&lia] ) *100

(105)
[94,100]

waarin:
Fastpj[kg/ha]=detotale inzetvanactievestofvanfungiciden in
kilogram perhectare;
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Subastpj [kg/ha]=desubtotaal inzetvan actievestof inkilogram per
hectare.
condities:
Subastpj [kg/ha]=0:F%subastpj[kg/ha]=0.

Hetaandeelvande inzetvanactievestofvanherbiciden indesubtotaal inzet
vanactievestof is{no}:
H'/oSubastPi[%] =( S u b a s t ; i [ W ) *100

(106)
[97,100]

waarin:
Hastpi [kg/ha]=detotale inzetvanactievestofvan herbiciden in
kilogram perhectare;
Subastpi [kg/ha]=desubtotaal inzetvan actievestof in kilogram per
hectare.
condities:
Subastpi [kg/ha]=0:H%subastpi [kg/ha]=0.

2.1.3.4 Inzet gerelateerd aan opbrengst
Met behulpvan onderstaande rekenregelswordt desubtotaal inzetvan actievestof ende
totale inzetvan actievestof per kg hoofdprodukt berekend.
Desubtotaal inzetvanactievestof per kg hoofdprodukt bedraagt {nu:
Subastp/hp [mg/kg]- (

S

; f f f g ) *1.10«

(107)
[100,10]

waarin:
Subastpi [kg/ha]=desubtotaal inzetvanactievestof in kilogram per
hectare;
opbhpo [kg/ha]=devoorvocht engrondtarra gecorrigeerde bruto
opbrengstvanhet hoofdprodukt in kilogram per hectare.
condities:
opbhpo [kg/ha]=0:Subastpi/hpo[mg/kg]=0.

Detotale inzetvan actievestof per kghoofdprodukt is{112}:

Pastp/hp[mg/kg]=G g g g g ) * 1.10«

< 108 >
[102,10]
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waarin:
Pastpi [kg/ha]=detotale inzetvanactievestof in kilogram per
hectare;
opbhpo [kg/ha]=devoorvocht engrondtarra gecorrigeerde bruto
opbrengstvanhet hoofdprodukt in kilogram perhectare.
condities:
opbhpo [kg/ha]=0:Pastpi/hpo [mg/kg]=0.

2.1.3.5 De inzetvanactieve stof tegen specifieke belangrijke ziekten en plagen
Deinzetvanactievestof pertoepassingstijdstip vanfungiciden tegen
Phytophthora inaardappelenwordt gedefinieerd als{113}:

FPhytas;[kg/ha]=dos[kg/haofl/ha]*as[kg/kgofkg/l]*(*!{§})

(109)

waarin:
dos[kg/haof l/ha]=detoegediende hoeveelheid middel in kilogram
per hectareof liter perhectare;
as[kg/kg of kg/l]=dehoeveelheid actievestof inhet middel in
kilogram per kilogram of kilogram per liter;
deel [ha] =deoppervlaktevan het perceelsgedeelte waarop het
middel istoegediend inhectare;
opp [ha]=deoppervlaktevanhet perceel inhectare.
condities:
dos[kg/haof l/ha]=0;FPhytasi[kg/ha]=0;
as[kg/kgof kg/l]=eenstandaardwaarde (HULPP.XLStabel 1),tenzij
eenmiddeltoegepast isandersdande voorgeprogrammeerde
middelen,danmoet as[kg/kg of kg/l] in FARM-R ingevuld worden
(='anders'as[kg/kgof kg/l], alleen bij enkelvoudige toepassingen);
'anders'as[kg/kgof kg/l] =999;Fasi[kg/ha]=0;
aanname:wanneer de 1 efungicidecomponentvaneen
fungiciden/insecticidemengseleenPhytophthoram\dde\ (code in
HULPP.XLS, TABEL1)is,isde2 e fungicidecomponent ookeen
Phytophthoram\dde\;
aanname:'anders'middelen in aardappelen zijn per definitie
P/iytop/Ji/ioramiddelen;
opp [ha]=0;Fasi[kg/ha]=0.

Detotale inzetvanactievestofvanfungiciden tegen Phytophthora in
aardappelen bedraagt{H4j:

FPhytastpj[kg/ha]= Z(FPhytas;[kg/ha])n

(1101)
[109]
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waarin:
FPhytaSj[kg/ha]=de inzetvanactievestof pertoepassingvan
fungicidentegen Phytophthora inaardappelen in kilogram per
hectare.

2.1.4

Kosten

Rekenregelsmet betrekkingtot kosten hebben betrekking op:
1. Meststoffen:
Hierbijworden dekosten per mestsoortpertoepassing berekend,detotale kostenper
mestsoort,detotale kosten over demestsoorten heen enhetaandeelvandekostenvan
demestsoorten in detotale bemestingskosten;
2. Pesticiden:
Dekostenvan pesticiden bestaanuit de kosten pertype middel pertoepassing,detotale
kosten pertype middel,detotale kostenover demiddelen heenenhetaandeelvande
kostenvan eenaantal interessantetype middelen indetotale pesticidenkosten. Hierbijis
dezelfde indelingvantoepassing alsbij deactievestofinzet (§2.1.3);
3. Totaal:meststoffen +pesticiden
(zieappendix Ile,PK.XLS).
Allegebruikte parameterszijn samengevat inappendix I.Degebruikte standaard-waarden
staan indehulpbestanden HULPM.XLSen HULPP.XLS(appendix III).Perbere-kening wordt
aangegeven inwelketabelvandehulpbestanden destandaardwaardenstaan.
2.1.4.1 Meststoffen
2.1.4.1.1 Dekostenvanmeststoffenper typemeststofpertoepassing

Dekostenvanorganische mestpertoepassingstijdstip worden berekend als{lis}:

Okn[gld/ha]=dos [t/ha] *kn[gld/t] *( ^ g )
waarin:
dos[t/ha]=detoegediende hoeveelheid mestinton perhectare;
kn [gld/t] =dekostenvandemest ingulden perton;
deel [ha]=deoppervlaktevan het perceelsgedeelte waaropdemestis
toegediend inhectare;
opp [ha]=deoppervlaktevan het perceel inhectare.
condities:
dos[t/ha]=0:Okn [gld/ha]=0;
- dos[t/ha]=999:Okn [gld/ha]=0;
- kn [gld/t] =999:Okn [gld/ha] =0;
naam mestsoort bevat "Carbo", "Schuim" of "Beta":Okn [gld/ha]=0
(bekalking isniet aaneengewastoete rekenen);
opp [ha]=0;Okn [gld/ha]=0.

(111)
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Dekostenvan het uitrijdenvanorganische mestpertoepassingstijdstip zijn{H6};

Oknuitr[gld/ha] =dos[t/ha]*knuitr[gld/t]* ( ^ f j )

(112)

waarin:
dos[t/haj=detoegediende hoeveelheid mest inton perhectare;
knuitr [gld/t] =dekostenvan het uitrijdenvandemestingulden per
ton;
deel [ha]=deoppervlaktevanhet perceelsgedeelte waaropdemestis
toegediend inhectare;
opp [ha]=deoppervlaktevanhet perceel inhectare.
condities:
dos[t/ha]=0:Oknuitr [gld/ha]=0;
dos[t/ha]=999:Oknuitr [gld/ha]=0;
knuitr [gld/t]=999:Oknuitr [gld/ha]=0;
naammestsoortbevat "Carbo", "Schuim" of "Beta":
Oknuitr [gld/ha]=0(bekalking isniet aaneengewastoete rekenen);
opp [ha]=0;Oknuitr [gld/ha]=0.

Dekostenvan kunstmest pertoepassingstijdstip zijn {in}:

Kkn[gld/ha] =dos[kg/ha]* ( M f ^ M ) * ( g ü g )
waarin:
dos[t/ha]=detoegediende hoeveelheid mestin kilogram perhectare;
kn [gld/100kg] =dekostenvandemest ingulden per 100kilogram;
deel [ha]=deoppervlaktevan het perceelsgedeelte waarop demestis
toegediend inhectare;
opp [ha]=deoppervlaktevan het perceel in hectare.

condities:
dos[t/ha]=0:Kkn [gld/ha]=0;
- dos[t/ha]=999:Kkn [gld/ha]=0;
kn [gld/100 kg] =eenstandaardwaarde (HULPM.XLStabel 2),tenzij
eenmestsoorttoegediend isandersdatde voorgeprogrammeerde
mestsoorten;dan moet kn [gld/100kg] in FARM-Ringevuldworden;
- kn [gld/100kg] =999:Kkn=0;
opp [ha]=0:Kkn=0.

(113)
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2.1.4.1.2 Dekostenvanmeststoffenper typemeststofen totaal
Detotale kostenvanorganische mest bedragen{H8}:
OkntpIgld/ha]=X(Okn [gld/ha])n

(114)
[in]

waarin:
Okn(g!d/ha]=dekostenvanorganischemestpertoepassing ingulden
per hectare.

Detotale kostenvanorganische mestincl.de kostenvan hetuitrijden zijn{119}:
0+uitrkntp [gld/ha]=Okntp[gld/ha]+I(Oknuitr [gld/ha])n

(115)
[112,114]

waarin:
Okntp [gld/ha]=detotale kostenvan organische mestinguldenper
hectare;
Oknuitr [gld/ha]=dekostenvanhet uitrijden van organische mestper
toepassing ingulden per hectare.

Detotale kostenvankunstmestworden gedefinieerd als{120}:
Kkntp[gld/ha]=2(Kkn [gld/ha])n

(116)
[113]

waarin:
Kkn [gld/ha]=dekostenvan kunstmest pertoepassing inguldenper
hectare.

Detotale kostenvan organische mestincl.de kostenvan het uitrijden ende
kostenvan kunstmest zijn{121}:
Mkntp [gld/ha]=O+uitrkntp[gld/ha]+Kkntp [gld/ha]

(117)
[115,116]

waarin:
O+uitrkntp [gld/ha]=detotale kostenvanorganische mest incl.de
kostenvan het uitrijden ingulden perhectare;
Kkntp [gld/ha] =detotale kostenvan kunstmest inguldenper hectare.
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2.1.4.1.3 Aandeel in dekosten
Hetaandeelvande kostenvan organische mest incl. dekostenvan het uitrijden
indetotale bemestingskosten is{122}:

0+uiti%Mkn[%]- ( 2 i g « ) *100

(118)
[115,117]

waarin:
O+uitrkntp [gld/ha]=detotale kostenvan organische mestincl.de
kostenvanhetuitrijden ingulden perhectare;
Mkntp [gld/ha]=detotale bemestingskosten ingulden perhectare.
condities:
Mkntp [gld/ha]=0:O+uitrkntp [%] =0.

Hetaandeelvan dekostenvan kunstmest indetotale bemestingskosten is{123}:

K%Mkntp [»/o]- ( ^ g ] > *

10

< 119 >

°

[116,117]

waarin:
Kkntp [gld/ha] =detotale kostenvankunstmest in gulden perhectare;
Mkntp [gld/ha]=detotale bemestingskosten ingulden perhectare.
condities:
- Mkntp [gld/ha]=0:K%Mkntp [%] =0

2.1.4.2 Pesticiden
2.1.4.2.1 Dekosten van pesticidenpertypemiddel pertoepassing
Dekostenvanfungiciden pertoepassingstijdstip bedragen{124}:

Fkn [gld/ha]=dos [kg/haofl/ha]*kn [gld/kgofgld/1]*ßjjfjEj)
waarin:
dos[kg/haof l/ha]=detoegediende hoeveelheid middel in kilogram
per hectareof liter perhectare;
kn [gld/kgof gld/l] =dekostenvanhetmiddel ingulden per kilogram
of gulden per liter;
deel [ha]=deoppervlaktevanhet perceelsgedeeltewaarop het
middel istoegediend inhectare;
opp [ha]=deoppervlaktevan het perceel inhectare.

(120)
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condities:
datumtoepassing =0:erheeft geentoepassing plaatsgevonden;
Fkn[g!d/ha]=0;
dos[kg/haof l/ha]=999:Fkn[gld/ha] =0;
kn [gld/kgof gld/l]=eenstandaardwaarde (HULPP.XLStabel 1),tenzij
eenmiddeltoegepast isandersdande voorgeprogrammeerde
middelen,dan moet kn [gld/kgof gld/l] in FARM-R ingevuld worden
(='anders'kn [gld/kgof gld/ha],alleen bij enkelvoudige toepassing);
opp [ha]=0:Fkn[gld/ha]=0.

Dekostenvan insecticiden pertoepassingstijdstip bedragen{124}:

Den[gld/ha] - (w)dos[kg/haofl/ha]*kn[gld/kgofgld/l]* methode[%]*( ^ ^ )

(121)

waarin:
wdos [kg/haof l/ha]=devolveldsdosering van detoegediende
hoeveelheid middel inkilogram perhectare of liter per hectare
wanneer het omeenenkelvoudigetoepassinggaat (indien een
rijenspuit istoegepast berekend FARM-Am.b.v.het %van het
oppervlakte wat bespoten is(methode;hetverbruik);
dos[kg/haof l/ha]=detoegediende hoeveelheid middel in kilogram
per hectareof liter per hectarewanneer het omeencomponent ineen
mengselgaat;
kn [gld/kg of gld/l] =dekostenvan het middel ingulden per kilogram
of gulden per liter;
methode [%] =de methodevantoediening bij een enkelvoudige
toepassing (volveldsof rijenspuit);
deel [ha]=deoppervlaktevan het perceelsgedeelte waarop het
middel istoegediend inhectare;
opp [ha]=deoppervlakte van het perceel in hectare.
condities:
(w)dos [kg/haof l/ha]=0:Ikn [gld/ha]=0;
(w)dos [kg/haof l/ha]=999:Ikn [gld/ha]=0;
as[kg/kgof kg/l]=eenstandaardwaarde (HULPP.XLStabel2),tenzij
eenmiddeltoegepast isandersdande voorgeprogrammeerde
middelen,dan moet kn [gld/kg of gld/l] in FARM-R ingevuld worden
(='anders'akn [gld/kgof gld/l], alleen bij enkelvoudigetoepassingen);
methode [%] =eente kiezenstandaardwaarde voor het %van het
oppervlakte wat bespoten is(HULPP.XLStabel9);
- 'anders' kn [gld/kgof gld/l]=999:Ikn [gld/ha]=0;
opp [ha]=0:Ikn [gld/ha]=0.

Dekostenvan groeiregulatoren pertoepassingstijdstip zijn{124}:

Gkn[gld/ha]=dos[kg/haofl/ha]* kn[gld/kgofgld/l]* ( | ^ M )

(122)
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waarin:
dos[kg/haof l/ha]=detoegediende hoeveelheid middel in kilogram
per hectareof liter perhectare;
kn [gld/kg of gld/l]=dekostenvanhet middel in gulden per kilogram
of gulden per liter;
deel [ha]=deoppervlaktevanhet perceelsgedeelte waarop het
middel istoegediend inhectare;
opp [ha]=deoppervlaktevanhetperceel inhectare.
condities:
dos[kg/haof l/ha]=0:Gkn[kg/ha]=0;
dos[kg/haof l/ha]=999:Gkn[kg/ha]=0;
kn [gld/kgof gld/l] =eenstandaardwaarde (HULPP.XLStabel 3),tenzij
eenmiddeltoegepast isandersdande voorgeprogrammeerde
middelen,dan moet kn [gld/kg of gld/l] in FARM-R ingevuld worden
(='anders' kn [gld/kgof gld/l]);
- 'anders' kn [gld/kgof gld/l] =999:Gkn [gld/ha]=0;
opp [ha]=0:Gkn[gld/ha]=0.

Dekostenvannematicidenpertoepassingstijdstiptoegediend vóór deteeltvan
het hoofdgewasworden berekendals{124}:

Nemkn[gld/ha]=dos[kg/haofl/ha]*kn[gld/kgofgld/l]* ( ^ J ©

(123)

waarin:
dos[kg/haof l/ha]=detoegediende hoeveelheid middel in kilogram
per hectareof liter perhectare;
kn [gld/kgof gld/l] =dekostenvanhet middel in gulden per kilogram
of gulden per liter;
deel [ha]=deoppervlakte vanhet perceelsgedeeltewaarop het
middel istoegediend inhectare;
opp [ha]=deoppervlaktevan het perceel inhectare.
condities:
dos[kg/haof l/ha]=0:Nemkn [gld/ha] =0;
dos[kg/haof l/ha]=999:Nemkn [gld/ha]=0;
kn [gld/kgof gld/l] =eenstandaardwaarde (HULPP.XLStabel4),tenzij
eenmiddeltoegepast isandersdande voorgeprogrammeerde
middelen,dan moet kn [gld/kg of gld/l] in FARM-R ingevuld worden
(='anders' kn [gld/kgof gld/l]);
'anders' kn [gld/kgof gld/l]=999:Nemkn [gld/ha]=0;
opp [ha] =0:Nemkn[gld/ha]=0.

Dekostenvan nematiciden pertoepassingstijdstip toegediend nàdeteeltvan het
hoofdgewas indestoppel bedragen{124}:

Nemknst[gld/ha] - dos[kg/haofl/ha]*kn[gld/kgofgld/l]* ( | f ^ )

(124)
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waarin:
dos[kg/haof l/ha]=detoegediende hoeveelheid middel in kilogram
per hectareof liter per hectare;
kn tgld/kg of gld/l] =de kostenvan het middel in gulden per kilogram
of gulden per liter;
deel[ha]=deoppervlaktevanhet perceelsgedeelte waarop het

middel istoegediend in hectare;
opp [ha]=deoppervlaktevan het perceelinhectare.
condities:
dos[kg/haof l/ha]=0:Nemknst[gld/ha]=0;
dos[kg/haof l/ha]=999:Nemknst [gld/ha]=0;
kn [gld/kgof gld/I]=eenstandaardwaarde (HULPP.XLStabel4),tenzij
eenmiddeltoegepast isandersdande voorgeprogrammeerde
middelen,dan moet kn [gld/kg of gld/l] in FARM-Ringevuld worden
(='anders'kn [gld/kgof gld/l]);
'anders' kn [gld/kg of gld/l] =999:Nemknst [gld/ha]=0;
opp [ha] =0:Nemknst [gld/ha]=0.

Dekostenvan herbiciden pertoepassingstijdstip toegediend aanhet hoofdgewas
worden gedefinieerd als{124}:

Hkn[gld/ha]=(w)dos[kg/haofl/ha]*kn[gld/kgofgld/l]* methode[%] * ( ^ M )
waarin:
wdos [kg/haof l/ha]=devolveldsdosering vande toegediende
hoeveelheid middel in kilogram per hectareof liter perhectare (indien
eenrijenspuit istoegepast berekend FARM-Am.b.v.het %van het
oppervlaktewat bespoten is(methode;hetverbruik);
kn [gld/kg of gld/l] =de kostenvan het middel ingulden per kilogram
of gulden per liter;
methode [%] =demethodevantoediening bij een enkelvoudige
toepassing (volveldsof rijenspuit);
deel [ha]=deoppervlakte vanhet perceelsgedeeltewaarop het
middel istoegediend in hectare;
opp [ha]=deoppervlakte vanhet perceel inhectare.
condities:
datumtoepassing =0:er heeft geentoepassing plaatsgevonden;
Hkn [gld/ha]=0;
wdos [kg/haof l/ha]=0:Hkn [gld/ha]=0;
wdos [kg/ha of l/ha]=999:Hkn [gld/ha]=0;
kn [gld/kgof gld/l] =eenstandaardwaarde (HULPP.XLStabel 5),tenzij
eenmiddeltoegepast isandersdan de voorgeprogrammeerde
middelen,dan moet kn [gld/kgof gld/l] in FARM-Ringevuld worden
(='anders' kn [gld/kgof gld/l],alleen bij enkelvoudigetoepassingen);
methode [%] =eente kiezenstandaardwaarde voor het %van het
oppervlaktewat bespoten is(HULPP.XLStabel 10);

(125)
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'anders'kn [gld/kgof gld/1]=999:Hkn [gld/ha]=0;
aanname:'anders'herbiciden zijn perdefinitie onkruidbestrijdingsmiddelen (géén loofdoding).
Uitzondering opdezeregelvormen 'anders'middelen ineen
aardappelgewas;danzijntoegediende 'anders'middelen per definitie
loofdodingsmiddelen,tenzij hetom eenonderbladbespuiting gaat;
opp [ha]=0:Hkn[gld/ha]=0.

Dekostenvanherbiciden pertoepassingstijdstip toegediend nédeteeltvan het
hoofdgewas indestoppel bedragen{124}:

Hknst[gld/ha] =(w)dos[kg/haofl/ha]*kn[gld/kgofgld/1] * methode[%]*( ^ ^ )

(126)

waarin:
wdos [kg/haof l/ha]=devolveldsdoseringvandetoegediende
hoeveelheid middel in kilogram per hectareof liter per hectare (indien
eenrijenspuit istoegepast berekend FARM-Am.b.v.het %van het
oppervlakte wat bespoten is(methode; hetverbruik);
kn [gld/kgof gld/1]=dekostenvanhet middel ingulden per kilogram
of gulden per liter;
methode [%] =demethodevantoediening bij een enkelvoudige
toepassing (volveldsof rijenspuit);
deel [ha]=deoppervlaktevanhet perceelsgedeelte waarop het
middel istoegediend inhectare;
opp [ha]=deoppervlaktevanhet perceel in hectare.
condities:
datumtoepassing =0:er heeft geentoepassing plaatsgevonden;
Hknst [gld/ha] =0;
- wdos [kg/haof l/ha]=0:Hknst [gld/ha] =0;
- wdos [kg/haof l/ha]=999:Hknst [gld/ha]=0;
kn [gld/kg of gld/1]=eenstandaardwaarde (HULPP.XLStabel 5),tenzij
eenmiddeltoegepast isandersdande voorgeprogrammeerde
middelen,dan moet kn [gld/kgof gld/1]in FARM-R ingevuld worden
(='anders'kn [gld/kgof gld/1],alleenbij enkelvoudige toepassingen);
methode [%] =eente kiezenstandaardwaarde voor het %van het
oppervlaktewat bespoten is(HULPP.XLStabel 10);
- 'anders'kn [gld/kgof gld/l]=999:Hknst [gld/ha]=0;
opp [ha]=0:Hknst[gld/ha]=0.

Dekostenvan herbicidenvoor loofdoding pertoepassingstijdstip worden
berekend als {124}:

Hldkn[kg/ha] • wdos[kg/haofl/ha]*kn[gld/kgofgld/1] * methode[%]* ( ^ T ©

(127)
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waarin:
wdos [kg/haof l/ha]=devolveldsdosering vandetoegediende
hoeveelheid middel in kilogram per hectareof liter perhectare (indien
eenrijenspuit istoegepast berekend FARM-Am.b.v.het %van het
oppervlakte wat bespoten is(methode;hetverbruik);
kn [gld/kgof gld/l] =dekostenvan het middel in gulden per kilogram
of gulden per liter;
methode [%] =demethodevantoediening bij een enkelvoudige
toepassing (volveldsof rijenspuit);
deel [ha]=deoppervlakte vanhet perceelsgedeelte waarop het
middel istoegediend inhectare;
opp [ha]=deoppervlaktevanhet perceel inhectare.
condities:
datumtoepassing =0:er heeft geentoepassing plaatsgevonden;
Hldkn[gld/ha]=0;
- (w)dos [kg/ha of l/ha]=999:Hldkn [gld/ha]=0;
kn [gld/kg of gld/l]=eenstandaardwaarde (HULPP.XLStabel 5),tenzij
eenmiddeltoegepast isandersdande voorgeprogrammeerde
middelen,dan moet kn [gld/kgof gld/l] in FARM-Ringevuld worden
(='anders' kn [gld/kg of gld/l], alleen bij enkelvoudige toepassingen);
methode [%] =eente kiezenstandaardwaarde voor het %van het
oppervlaktewat bespoten is(HULPP.XLStabel 10);
- 'anders'kn [gld/kgof gld/l] =999:Hldkn [gld/ha]=0;
aanname:'anders'middelen inaardappelen zijn per definitie
loofdodingsmiddelen;
aanname:loofdodingsmiddelen worden niet gemengd.Komt dit wel
voor danmoeten demengselcomponenten alsafzonderlijke toepassingen in FARM-R ingevuld worden;
- opp [ha]=0:Hldkn [gld/ha]=0.

Dekostenvan hulpstoffen pertoepassingstijdstip bedragen{124}:

Hukn[gld/ha] =(w)dos[kg/haofl/ha]*kn[gld/kgofgld/l]* (|f[ëf)
waarin:
wdos [kg/haof l/ha]=devolveldsdosering vandetoegediende
hoeveelheid middel in kilogram per hectareof liter per hectare
wanneer het omeencomponent in eenmengsel gaat (indieneen
rijenspuit istoegepast berekend FARM-Am.b.v.het %van het
oppervlakte wat bespoten is(methode;hetverbruik);
dos[kg/haof l/ha]=detoegediende hoeveelheid middel in kilogram
per hectareof liter per hectarewanneer hetomeen enkelvoudige
toepassing gaat;
kn [gld/kg of gld/l] =de kostenvan het middel ingulden per kilogram
of gulden per liter;
methode [%] =demethodevantoediening bij eencomponent ineen
mengsel(volveldsof rijenspuit);

(128)
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deel [ha]=deoppervlaktevanhet perceelsgedeelte waarop het
middel istoegediend inhectare;
opp [ha]=deoppervlaktevanhet perceel inhectare.
condities:
(w)dos [kg/haof l/ha]=0:Hukn [gld/ha]=0;
- (w)dos [kg/haof l/ha]=999:Hukn [gld/ha]=0;
kn [gld/kgof gld/l]=eenstandaardwaarde (HULPP.XLStabel 6),tenzij
eenmiddeltoegepast isandersdande voorgeprogrammeerde
middelen,danmoet kn [gld/kgof gld/l] in FARM-R ingevuld worden
(='anders'kn [gld/kgof gld/l],alleen bij enkelvoudigetoepassingen);
methode [%] =eente kiezenstandaardwaarde voor het %van het
oppervlaktewat bespoten is(HULPP.XLStabel 10);
- 'anders'kn [gld/kgof gld/l]=999:Hukn[gld/ha]=0;
opp [ha]=0:Hukn [gld/ha]=0.

Dekostenvanoverige pesticiden gewasgericht pertoepassingstijdstip zijn{124}:

Ogkn[gld/ha]- *C *P*<"\£W**«m

)

(129 )

waarin:
verb [kgof I]=hetverbruikvandetotaletoegediende hoeveelheid
middel op het perceel in kilogram of liter;
kn [gld/kgof gld/l] =dekostenvan het middel ingulden per kilogram
of gulden per liter;
opp [ha]=deoppervlaktevanhet perceel inhectare.
condities:
- verb [kg of I]=0:Ogkn [gld/ha]=0;
- verb [kg of I]=999:Ogkn [gld/ha] =0;
kn [gld/kgof gld/l] =eenstandaardwaarde (HULPP.XLStabel 7),tenzij
eenmiddeltoegepast isandersdan de voorgeprogrammeerde
middelen,dan moet kn [gld/kg of gld/l] in FARM-Ringevuld worden
(='anders' kn [gld/kg of gld/l]);
'anders'kn [gld/kgof gld/l] =999:Ogkn [gld/ha]=0;
opp [ha]=0:Ogkn [gld/ha]=0.

Bijoverige pesticiden produktgericht gaat het ommiddelen dietoegepastworden op het
ingeschuurde produkt (bv.kiemremmers).Omdatdehoeveelheid behandeld produktvaak
welvoor het gehelebedrijf bekend is,maarveelalniet meerteverdelen isnaardeoorspronkelijke percelen,kandegebruikte hoeveelheidvoor hettotale bedrijf inéénkeer bij één
perceel ingevuldworden (VanAsperenet al., 1993)enworden dekostenvoor het totale
bedrijf inéénkeerberekend.
Dekostenvanoverige pesticiden produktgericht pertoepassingstijdstip zijn {124}:
Opkn [gld/bedrijf] = (dos^ofml/t1»kn|gd/1cRofR.d11»behpft1)

(13Q)
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waarin:
dos[g/t of ml/t]=detoegediende hoeveelheid middel ingram per ton
of mililiter perton;
kn [gld/kgof gld/1]=dekostenvan hetmiddel ingulden per kilogram
of gulden per liter;
behp [t] =dehoeveelheid behandeldprodukt inton.
condities:
dos{g/tof ml/t]=0:Opkn [gld/bedrijf]=0;
dos[g/tof ml/t]=999:Opkn [gld/bedrijf] =0;
kn [gld/kgof gld/l]=eenstandaardwaarde (HULPP.XLStabel 8),tenzij
eenmiddeltoegepast isandersdan devoorgeprogrammeerde
middelen, danmoet kn [gld/kgof gld/l] in FARM-Ringevuld worden
(='anders'kn [gld/kgof gld/l]);
- 'anders' kn [gld/kg of gld/l] =999:Opkn [gld/bedrijf]=0;
behp [t] =999:Opkn [gld/bedrijf] =0;
opp [ha]=0:Opkn [gld/bedrijf]=0.

2.1.4.2.2 Detotale kostenvanpesticidenper type middel
Detotale kostenvanfungiciden worden gedefinieerd als{125}:
Fkntp [gld/ha]=E(Fkn[gld/ha])n

(131)
[120]

waarin:
Fkn[gld/ha]=dekostenvanfungiciden pertoepassing in gulden per
hectare.

Detotale kostenvan insecticiden zijn{125}:
Dcntp[gld/ha]=Z(Ikn [gld/ha])n

(132)
[121]

waarin:
Ikn [gld/ha]=dekostenvan insecticiden pertoepassing ingulden per
hectare.

Detotale kostenvan groeiregulatoren zijn{125}:
Gkntp[gld/ha]=2(Gkn [gld/ha])n

(133)
[122]
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waarin:
Gkn [gld/ha]=de kostenvan groeiregulatoren pertoepassing in
gulden perhectare.
Detotale kostenvanherbicidenworden berekend alseensommatievandekostenvan
herbicidentoegediend aanhet hoofdgewas endekostenvan herbicidentoegediend nàde
teeltvanhet hoofdgewas indestoppel omdat beidehet gevolg zijnvan deteeltvan het
betreffende gewas.
Detotale kostenvan herbiciden bedragen{125}:
Hkntp[gld/ha]- I(Hkn [gld/ha])n+I(Hknst[gld/ha])n

(134)
[125, 126]

waarin:
Hkn [gld/ha]=dekostenvan herbiciden pertoepassing toegediend
aanhet hoofdgewas ingulden perhectare;
Hknst [gld/ha]=dekostenvan herbiciden pertoepassing toegediend
nâdeteeltvan het hoofdgewas indestoppel ingulden perhectare.

Detotale kostenvan herbicidenvoor loofdoding zijn{125}:
Hknldtp[gld/ha]=I(Hknld [gld/ha])n

(135)
[127]

waarin:
Hknld [gld/ha]=dekostenvan herbicidenvoor loofdoding per
toepassing ingulden perhectare.

Detotale kostenvanoverige pesticiden gewasgericht zijn{125}:
Ogkntp [gld/ha]=S(Ogkn[gld/ha])n

(136)
[129]

waarin:
Ogkn [gld/ha]=dekostenvan overige pesticiden gewasgericht per
toepassing ingulden perhectare.

Desubtotaal kostenvanpesticidenworden gedefinieerd als{125}:
Subkntp[gld/ha]»
Fkntp [gld/ha]+Dcntp[gld/ha]+Gkntp[gld/ha]+Hkntp[gld/ha]+Hknldtp+Ogkntp [gld/ha] (137)
[131,132,133,134,135,136]
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waarin:
Fkntp[gld/ha]=detotale kostenvanfungiciden ingulden perhectare;
Ikntp [gld/ha]=detotale kostenvan insecticiden ingulden per
hectare;
Gkntp [gld/ha]=detotale kostenvangroeiregulatoren ingulden per
hectare;
Hkntp [gld/ha]=detotale kostenvan herbiciden ingulden per
hectare;
Hknldtp [gld/ha]=detotale kostenvanherbiciden voor loofdoding in
gulden perhectare;
Ogkntp [gld/ha]=detotale kostenvanoverige pesticiden
gewasgericht ingulden perhectare.

Nematicidentoegediend nédeteeltvanhet hoofdgewas in destoppel komenten goedevan
hetvolggewas enworden daarom niet bij deberekening vandetotale kostenvannematiciden meegenomen.
Detotale kostenvannematiciden bedragen{125}:
Nemkntp [gld/ha]=IfNemkn [gld/ha])n

(138)
[123]

waarin:
Nemkn[gld/ha] =dekostenvan nematiciden pertoepassing in gulden
per hectare.

Detotale pesticidenkosten bedragen{125}:
Pkntp [gld/ha]=Subkntp [gld/ha]+Nemkntp [gld/ha]

(139)
[137,138]

waarin:
Subkntp [gld/ha]=desubtotale pesticidenkosten ingulden per
hectare;
Nemkntp [gld/ha]=detotale kostenvan nematiciden ingulden per
hectare.

Detotale kostenvanoverige pesticiden produktgericht zijn{125}:
Opkntp [gld/bedrijf] =I(Opkn [gld/bedrijf])n

(140)
[130]

waarin:
Opkn [gld/bedrijf] =dekostenvanoverige pesticiden produktgericht
pertoepassing in gulden per bedrijf.

81
Detotale kostenvanhulpstoffen worden gedefinieerd als{125}:
Hukntp [gld/ha]=I(Hukn [gld/ha])n

(141)
[128]

waarin:
Hukn [gld/ha]=dekostenvanhulpstoffen pertoepassing in gulden
per hectare.

2.1.4.2.3 Aandeel in dekosten
Met behulpvan hetaandeelvandekostenvanfungiciden enherbiciden inde subtotaal
pesticidenkostenwordt het relatieve belangvandekostenvandezetypen pesticiden
bekeken.
Hetaandeelvandekostenvanfungiciden indesubtotale pesticidenkosten
wordt gedefinieerd als{126}:

P/osubkntp [%] =(SV Subkntp
K S [gld/ha]^
ï ) *10°

<142>
[131,137]

waarin:
Fkntp [gld/ha]=detotale kostenvanfungiciden ingulden perhectare;
Subkntp [gld/ha]=desubtotale pesticidenkosten ingulden per
hectare.
condities:
- Subkntp [gld/ha]=0:F%subkntp[%] =0.

Hetaandeelvandekostenvanherbiciden indesubtotale pesticidenkosten
bedraagt{127):

H%subkntp[%]=( S f l g g ] ) *10 °

(143)
[135,137]

waarin:
Hkntp [gld/ha]=detotale kostenvan herbiciden ingulden per
hectare;
Subkntp [gld/ha]=desubtotale pesticidenkosten ingulden per
hectare.
condities:
- Subkntp [gld/ha] =0:H%subkntp[%] =0.
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Hetaandeelvande kostenvan nematiciden indetotale pesticidenkosten is{128}:

Nem%Pkntp[%]=( * f g j g g f ) *100

(144)
[138,139]

waarin:
Nemkntp [gld/ha] =detotale kostenvan nematiciden in gulden per
hectare;
Pkntp[gld/ha]=detotale pesticidenkosten ingulden perhectare.
condities:
Pkntp [gld/ha]=0:Nem%subkntp [%] =0.

2.1.4.3 Meststoffen en pesticiden
2.1.4.3.1 Dekostenvanmeststoffenenpesticiden
Detotale bemestingskostenendesubtotale pesticidenkosten zijn{129}:
MSubkntp [gld/ha]=Mkntp [gld/ha]+Subkntp[gld/ha]

(145)
[117.137]

waarin:
Mkntp [gld/ha]=detotale bemestingskosten ingulden perhectare;
Subkntp [gld/ha]=desubtotale pesticidenkosten ingulden per
hectare.

Detotale bemestings-enpesticidenkosten zijn{i30}:
Tkntp [gld/ha]=Mkntp [gld/ha]+Pkntp[gld/ha]

(146)
[117,139]

waarin:
Mkntp [gld/ha]=detotale bemestingskosten in gulden perhectare;
Pkntp [gld/ha]=detotale pesticidenkosten ingulden per hectare.

2.1.4.3.2 Aandeel in dekosten
Hetaandeelvande bemestingskosten indetotale bemestings-enpesticidenkosten bedraagt{131}:

M%TTcntp[»/o]=e g y g g j ) * 100

(147)
[117,146]
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waarin:
Mkntp [gld/haj=detotale bemestingskosteningulden perhectare;
Tkntp [gld/ha]=detotale bemestings-enpesticidenkosten in gulden
perhectare.
condities:
- Tkntp [gld/ha]=0:M%Tkntp[%] =0.

Hetaandeelvande pesticidenkosten detotale bemestings-en pesticidenkosten
wordt gedefinieerd alsH32}:

PToTlcntp [%]=( ï g A g g ) *100

(148)
[139,146]

waarin:
Pkntp [gld/ha]=detotale pesticidenkosten ingulden perhectare;
Tkntp [gld/ha]=detotale bemestings-enpesticidenkosten in gulden
perhectare.
condities:
- Tkntp [gld/ha]=0:P%Tkntp[%] =0.

2.1.4.3.3 Kosten gerelateerd aanopbrengst
Met behulpvanonderstaande rekenregelsworden debemestings-en (sub)totale
pesticidenkosten per kg hoofdprodukt berekend.

Debemestingskosten per kghoofdprodukt bedragen{133}:

Mkntp/hp[1000gld/kg] =( * g g j g g ) *1000

(149)
[117,10]

waarin:
Mkntp [gld/ha]=detotale bemestingskosten ingulden per hectare;
opbhpo [kg/ha]=devoorvocht engrondtarra gecorrigeerde
opbrengstvan het hoofdprodukt in kilogram perhectare.
condities:
opbhpo [kg/ha]=0:Mkntp/hp [1000gld/kg]=0.

Desubtotale pesticidenkosten per kg hoofdprodukt zijn{134}:

Subkntp/hp[1000gld/kg] =( S " 0 b p g o g ) *1 0 0 °

(150)
[137,10]
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waarin:
Subkntp[gld/ha]=desubtotale pesticidenkosten ingulden per
hectare;
opbhpo [kg/ha]=devoorvocht engrondtarra gecorrigeerde
opbrengstvanhet hoofdprodukt in kilogram perhectare.
condities:
opbhpo [kg/ha]=0:Subkntp/hp[1000gld/kg]=0.

Detotale pesticidenkosten perkg hoofdprodukt worden gedefinieerd als{135}:

Pkntp/hp[1000gld/kg] =( « g ) *looo
°

(151)
[135,10]

waarin:
Pkntp [gld/ha]=detotale pesticidenkosten in gulden perhectare;
opbhpo [kg/ha]=devoorvocht engrondtarra gecorrigeerde
opbrengstvan het hoofdprodukt in kilogram perhectare.
condities:
opbhpo [kg/ha]=0:Pkntp/hp [1000gld/kg]=0.

Detotale bemestings-enpesticidenkosten per kg hoofdprodukt zijn{136}:

Tkntp/hp[1000gld/kg] =( ^ g ) *1000
°

waarin:
Tkntp [gld/ha] =detotale bemestings-enpesticidenkosten in gulden
perhectare;
opbhpo [kg/ha]=devoorvocht engrondtarra gecorrigeerde
opbrengstvan het hoofdprodukt in kilogram perhectare.
condities:
opbhpo [kg/ha]=0:Tkntp/hp [1000gld/kg] =0.

2.1.5

Teelttechniek

Rekenregelsmet betrekkingtot dekwantificering van deteelttechniek bieden inzicht in:
1. Hetaantalpesticidentoepassingen pertypemiddel;
2. Hetaantal maal datverschillendetoedieningsmethoden voor insecticiden en herbiciden
gebruikt worden;
3. Hetaantal maaldatverschillendetypen mechanische bewerkingen voor onkruidbestrijding uitgevoerd worden;

(152)
[139,10]
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4. Hetaantalmaaldatverschillendetypen chemischeenmechanische bewerkingen voor
loofdoding uitgevoerdworden;
5. Detiming van bewerkingen:deintervallentussen:
defungicidentoepassingen tegenPhytophthora inaardappelen;
deherbicidentoepassingen uitgevoerd volgenshet lagedoseringssysteem;
deegbewerkingen;
de schoffelbewerkingen
2.1.5.1 Aantal pesticidentoepassingen
2.1.5.1.1 Aantal pesticidentoepassingenper typemiddel pertoepassing
Hetaantalpesticidentoepassingen pertype middelvanfungiciden enherbiciden isde
sommatievanhet aantalopeenafzonderlijktijdstip uitgevoerdetoepassingen.Meerdere
toepassingen uitgevoerd op hetzelfdetijdstip (=dagnummer)worden alsééntoepassing
gerekend.(Dit komtvoorwanneer ermeerfungiciden-enherbicidencomponenten gemengd
zijn dan in FARM-Rin éénmengsel ingevoerd kunnen worden.) Daarom moet bij fungiciden
enherbiciden eerstpertoepassing hetdagnummer opgevraagdworden.Vervolgens kunnen
dezemetelkaarvergelekenworden,waarbij ieder afzonderlijk tijdstip alsééntoepassing
'gescoord' wordt:
'1'=afzonderlijketoepassing;
' '=niettoegepast of hettijdstipvan uitvoering isgelijk aandatvan eenvorige
toepassingwaardoor detoepassing niet alsafzonderlijketoepassing meetelt.
Tenslotte kunnenvoorgaande scoresopgeteld worden.
Bijalleanderetypen pesticiden kanhet aantaltoepassingen directgesommeerdworden.
Hetdagnummer pertoepassingvanfungiciden is{137}:
FdQ =hettijdstipvantoepassinggetransformeerd ineendagnummer (geteldvanaf 1900)

(153)

condities:
dagnummer =0:Fd[]=0;
dagnummer =x:Fd[]=x

Hetscorenvandeop afzonderlijke tijdstippen uitgevoerdefungicidentoepassingenwordt gedefinieerd als{138}:
F Q =FdG omgezetinT o f "

( 154 )
[153]

waarin:
'1' =hetdagnummer komtvooruitblikkend niet nogmaalsvoor en
behoort daarom bij eenafzonderlijketoepassing;
" =hetdagnummer komtvooruitblikkend meerdere malenvoor en
behoort niet bij eenafzonderlijketoepassing.
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condities:
dagnummer =x:F []=1:
aanname:indien dedatumvantoepassing niet bekend iswordt
aangenomen dat het omeenafzonderlijketoepassing gaat;
dagnummer isgelijk aanéénvandedagnummersvandevolgende
toepassingen (nt/m20):F [] =0.

Hetdagnummer pertoepassingvanherbiciden{137}:
Hd[]- hettijdstipvantoepassinggetransformeerd ineendagnummer (geteldvanaf 1900)

(155)

condities:
dagnummer =0:Hd[]=0;
dagnummer =x:Hd[]=x

Hetscorenvandeop afzonderlijketijdstippen uitgevoerde herbicidentoepassingenwordt gedefinieerd als{138}:
HD =Hd D omgezetinT of '

(156)
[155]

waarin:
'1' =het dagnummer komtvooruitblikkend niet nogmaalsvoor en
behoort daarom bij eenafzonderlijketoepassing;
' '=hetdagnummer komtvooruitblikkend meerdere malenvoor en
behoort niet bij eenafzonderlijketoepassing.
condities:
dagnummer =x: H[]=1:
aanname:indien dedatum vantoepassing niet bekend iswordt
aangenomen dat het omeenafzonderlijke toepassing gaat;
dagnummer isgelijk aanéénvandedagnummersvandevolgende
toepassingen (nt/m 10):H[]=0.

Hetscorenvan deop afzonderlijketijdstippen uitgevoerde herbicidentoepassingenvoor loofdoding bij aardappelen wordt gedefinieerd als{139}:
HldD = detoepassinggescoordals '1' of* '
waarin:
' 1 ' =detoegediende herbicide iseenloofdodingsmiddel (code in
HULPP.XLStabel 5;
' ' »detoegediende herbiciden isgeen loofdodingsmiddel.

(157)
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condities:
gewas=aardappelen,toedieningsmethode * onderbladbespuitingén
middel =loofdodingsmiddel:Hld[]=1;
gewas* aardappelen:Hld []=0;
toedieningsmethode =onderbladbespuiting: Hld=0;
middel* loofdodingsmiddel: Hld=0;
aanname:loofdoding komt alleen bij aardappelenvoor;
aanname:wanneer deeersteherbicidencomponentvaneenherbiciden/hulpstofmengsel eenloofdodingsmiddel is,zijn deandere
componenten ook loofdodingsmiddelen;
aanname:onderbladbespuiting isgeen loofdodingsmethode.

Hetaantaltoepassingen metfungiciden is{140}:
Faanttp D =S(FQ)n

(158)
[154]

waarin:
F[]=deuitslagvanhet scorenvandeopafzonderlijke tijdstippen
uitgevoerdefungicidentoepassingen.

Hetaantaltoepassingen met insecticidentoegediend ineen
fungiciden/insecticidemengsel bedraagt {ui}:
IaantmtpQ =E(IaantmQ)n

(159)

waarin:
laantm []=eentoepassing meteen insecticidetoegediend ineen
fungiciden/insecticidenmengsel.

Hetaantaltoepassingen metenkelvoudigtoegediende insecticiden is{U2}:
Iaantetp D =Eflaante [])„

(160)

waarin:
laante []=eentoepassing met eenenkelvoudig toegediende
insecticide.

Hettotaal aantaltoepassingen met insecticiden is{143}:
Iaanttp Q =Iaantmtp G +Iaantetp Q

(161)
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waarin:
laantmtp []=hetaantaltoepassingen met insecticidentoegediend in
defungiciden/insecticidemengsel;
laantetp []=het aantaltoepassingen metenkelvoudig toegediende
insecticiden.

Hetaantaltoepassingen metoverige pesticidengewasgericht is{144J:
Ogaanttp Q =KOgaant Q)n

(162)

waarin:
Ogaant [] =eentoepassing meteengewasgericht pesticide.

Hetaantaltoepassingen met pesticidentegen ziekten enplagen wordt
gedefinieerd als{145}:
ZPaanttp Q =Faanttp Q +laantetp Q +Ogaanttp G

(163)
[158,172,162]

waarin:
Faanttp []=het aantaltoepassingen metfungiciden;
laantetp []=hetaantaltoepassingen metenkelvoudige toegediende
insecticiden;
Ogaanttp [] =het aantaltoepassingen metoverige pesticidengewasgericht.

Hetaantaltoepassingen met groeiregulatoren bedraagt{146}:
Gaanttp 0 - S(Gaant G)n

(164)

waarin:
Gaant []=eentoepassing meteen groeiregulator.

Hetaantaltoepassingen met herbiciden wordt gedefinieerd als{147}:
Haanttp G - Z(HQ)B

(165)
[156]

waarin:
H []=deuitslagvan het scorenvan deopafzonderlijke tijdstippen
uitgevoerde herbicidentoepassingen.
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Hetaantaltoepassingen met herbicidenvoor loofdoding is {148}:
Haanüdtp0 = £(Hld 0) n

(166)
[157]

waarin:
Hld[]=deuitslagvan hetscorenvan loofdodingstoepassingen.

Hetsubtotaal aantal pesticidentoepassingen bedraagt{149}:
SubaanttpQ =ZPaanttp []+Gaanttp D +Haanttp Q +HaantldtpD

(167)
[163,164,165, 166]

waarin:
ZPaanttp [] =het aantaltoepassingen met pesticidentegen ziekten en
plagen;
Gaanttp []=hetaantaltoepassingen met groeiregulatoren;
Haanttp []=hetaantaltoepassingen metherbiciden;
Haantldtp []=hetaantaltoepassingen met herbiciden voor
loofdoding.

Hetaantaltoepassingen metnematicidenbedraagt{150}:

Nemaanttp • =IfNemaant Q)n

(168)

waarin:
Nemaant{] =eentoepassing meteennematicide

Hettotaal aantal pesticidentoepassingen isdsi}:
Paanttp Q =SubaanttpU +Nemaanttp G

(169)
[167,170]

waarin:
Subaanttp []=het subtotaal aantaltoepassingen metpesticiden;
Nemaanttp []=hetaantaltoepassingen met nematiciden.

Hetaantaltoepassingen metoverige pesticiden produktgericht bedraagt{152}:
Opaanttp Q =I(Opaant G)n

(170)
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waarin:
Opaant []=eentoepassing meteenproduktgericht pesticide

Hetaantaltoepassingen met hulpstoffen toegediend ineen
herbiciden/hulpstofmengselbedraagt{1S3}:
Huaanüntp[]=2(Huaantm[])„

(171)

waarin:
Huaantm []=eentoepassing meteenhulpstoftoegediend ineen
herbiciden/hulpstofmengsel.

Hetaantaltoepassingen met enkelvoudigtoegediende hulpstoffen is{154}:
Huaantetp 0 =EfHuaante Q)n

(172)

waarin:
Huaante []=eentoepassing meteenenkelvoudig toegediende
hulpstof.

Hettotaal aantaltoepassingen met hulpstoffen is{155}:
Huaanttp D - Huaantmtprj+Huaantetp Q

(173)

waarin:
Huaantmtp (]=hetaantaltoepassingen met insecticiden toegediend
inde herbiciden/hulpstofmengsel;
Huaantetp []=het aantaltoepassingen met enkelvoudig toegediende
hulpstof.

2.1.5.1.2 Aandeel inhet aantal
Met behulpvanhet aandeelvanhet aantaltoepassingen metfungiciden,insecticiden,
pesticidentegen ziekten enplagen enherbiciden in het subtotaalaantalpesticidentoepassingenwordt het relatieve belangvan het gebruikvandezetypen pesticidenbekeken.
Hetaandeelvan hetaantal fungicidentoepassingen in hetsubtotaal aantal
pesticidentoepassingen wordt gedefinieerd als{156}:

p/osubaanttp[%]=(

J S ^ J )

*100

(174)
[158,167]
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waarin:
Faanttp []=het aantaltoepassingen met fungiciden;
Subaanttp []=hetsubtotaal aantaltoepassingen metpesticiden.
condities:
Subaanttp []=0:F%subaanttp[%] =0.

Hetaandeelvanhetaantal insecticidentoepassingen in hetsubtotaal aantal
pesticidentoepassingen bedraagt{i57}.

I%subaanttp[%] =( s S J f c ) *100

(175)
[161,167]

waarin:
laanttp []=hetaantaltoepassingen met insecticiden;
Subaanttp []=hetsubtotaal aantaltoepassingen metpesticiden.
condities:
Subaanttp []=0:l%subaanttp[%] =0.

Hetaandeelvan hetaantaltoepassingen met pesticidentegen ziekten en plagen
in het subtotaal aantal pesticidentoepassingen is{i58}:

ZP%subaanttp[%]=(fggDL) *100

(176)
[163,167]

waarin:
ZPâanttp[]=hetaantaltoepassingen met pesticidentegen ziekten en
plagen;
Subaanttp []=hetsubtotaal aantaltoepassingen metpesticiden.
condities:
Subaanttp []=0:ZP%subaanttp [%] =0.

Hetaandeelvanhetaantalherbicidentoepassingen (excl.loofdoding) in het
subtotaal aantal pesticidentoepassingen is{i59}:

H%subaanttp[%]=Ö g g j j ) *100

(177)
[165,167]

waarin:
Haanttp []=het aantaltoepassingen met herbiciden;
Subaanttp []=het subtotaal aantaltoepassingen metpesticiden.
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condities:
Subaanttp []=0:H%subaanttp[%] =0.

2.1.5.1.3Aantal toepassingen met fungiciden tegen Phytophthora
Hetdagnummerpertoepassingvanfungiciden tegenPhytophthora 'm
aardappelen is{160}:
FPhytd0 =hettijdstipvantoepassinggetransformeerd ineendagnummer (geteldvanaf 1900) (178)
condities:
dagnummer =0:FPhytd[]=0;
dagnummer =x:FPhytd[]=x

Hetscorenvan deopafzonderlijketijdstippen uitgevoerdefungicidentoepassingentegenPhytophthora inaardappelenwordt gedefinieerd als{i6i}:
FPhyt G =FPhytd Q omgezetin '1' of"

(179)
[178]

waarin:
'1' =hetdagnummer komtvooruitblikkend niet nogmaalsvoor én het
toegediende middel iseenPhytophthoramlddel (code inHULPP.XLS,
tabel 1);behoort dusbij eenafzonderlijkePhytophthoratoepassing;
' ' =hetdagnummer komtvooruitblikkend meerdere malenvoor of
hettoegediende middel isgeenPhytophthoramidde\; behoort dusniet
bij eenafzonderlijketoepassing.
condities:
dagnummer =x:FPhyt[] =1:
aanname:indien dedatumvantoepassing niet bekend iswordt aangenomen dat het omeenafzonderlijke toepassing gaat'
dagnummer isgelijk aanéénvandedagnummersvandevolgende
toepassingen (nt/m 20):FPhyt[]=0;
gewas=aardappelen én middel=Phytophthoram'iddeU FPhyt=1;
gewas* aardappelen:FPhyt[]=0;
middel* Phytophthoramiddel: FPhyt=0;
aanname:het scorenvanP/iytop/)t/joramiddelen isalleenvantoepassingbij aardappelen;
aanname:wanneer deeerstefungicidecomponentvaneen fungiciden
/insecticidemengseleenPhytophthoramiddel is,zijn deanderecomponenten ook Phytophthoram\dde\en.
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Hetaantaltoepassingen metfungicidentegen Phytophthora is{162}:
FPhytaanttp Q =IfFPhyt [])n

(180)
[179]

waarin:
FPhyt[]=deuitslagvan hetscorenvandeop afzonderlijke tijdstippen
uitgevoerdetoepassingen metfungicidentegen Phytophthora.

2.1.5.2 Methode toediening insecticiden en herbiciden
Bijderegistratie (FARM-R,vanAsperenet al., 1993)wordt pertoepassingstijdstipvan
insecticiden enherbiciden detoedieningsmethode aangegeven.
Insecticiden:
volvelds;
inderij.
Herbiciden:
volvelds,volledigedosering;
volvelds,lagedosering;
inderij,volledige dosering;
inderij,lagedosering;
strijken;
pleksgewijs (alleenvoor verklaring lagevolveldsdosering);
onderbladbespuiting (alleenvoor onderscheid onkruidbestrijding / loofdoding).
Inonderstaande rekenregelswordt hetaantal maaldat eenbepaalde methode gebruikt
wordt, enhetaandeelvandemethoden in hettotaal aantaltoepassingen berekend.
Bijde insecticiden gebeurt dit door detoedieningsmethode pertoepassingte 'scoren'als:
'1'=toedieningsmethode = rijenspuit;
'0' =toedieningsmethode =volveldsspuit.
Vervolgenswordt hettotaal aantal rijentoepassingen berekend door dezescoresoptetellen.
Bijdeherbiciden bestaat hetaantaltoepassingenvolgensbovenstaandetoedieningsmethoden uit desomvanhetaantalopeenafzonderlijk tijdstip uitgevoerde toepassingen
pertoedieningsmethode (zie§2.1.5.1.1).Hetdagnummer pertoepassing isal opgevraagd
metrekenregel 155.Hetvergelijkenvandedagnummerspertoedieningsmethode wordtals
volgtgescoord:
'1' =afzonderlijketoepassing;
'0' * afzonderlijketoepassing.
Hetoptellen vandescorespertoedieningsmethode geefttenslotte hetaantaltoepassingen
pertoedieningsmethode.
2.1.5.2.1 Methode toediening insecticiden
Hetscorenvanhet gebruikvanderijenspuit pertoepassingvan insecticiden
wordt gedefinieerd als{163}:
Irij Q =toedieningsmethodeomgezetin '1' of'0 '

(181)
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waarin:
'1'=toedieningsmethode=rijenspuit;
'0' =toedieningsmethode =volveldsspuit.

Hetaantaltoepassingenvan insecticiden metderijenspuit is{164}:
Iaantrijtp D - 2(Irij Q)n

(182)
[181]

waarin:
Irij []=de uitslagvan het scorenvan insecticidentoepassingen metde
rijenspuit.

Hetaandeelvanhet aantal insecticidentoepassingen metderijenspuit in het
totaal aantal insecticidentoepassingen{165}:

Iaant%rijtp [%]- ( g g * ) *100

(183)
[1S2,161]

waarin:
Iaantrijtp []=hetaantal insecticidentoepassingen met de rijenspuit;
laanttp []=hettotaal aantal insecticidentoepassingen.
condities:
laanttp []=0:laant%rijtp [%] =0.
2.1.5.2.2 Methode toediening herbiciden
Hetscorenvandeop afzonderlijke tijdstippen uitgevoerde herbicidentoepassingen in derij wordt gedefinieerd als{166}:
Hrij D =Hd[] voorrijentoepassingenomgezetin '1'of'0'
waarin:
' 1 ' =afzonderlijke toepassing met de rijenspuit;
'0' =dagnummer komtvakervoor óf het isgeenrijentoepassing.
condities:
toedieningsmethode * rijenspuit: Hrij [] =0;
toedieningsmethode =rijenspuit én
zie rekenregel 156voorverderecondities, leesHrij [] in plaatsvan H[].

(184)
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Hetscorenvandeop afzonderlijketijdstippen uitgevoerde herbicidentoepassingenvolveldswordt gedefinieerd als{166}:
Hw Q =Hd0 voorvolveldstoepassingen omgezetin '1' of'0'

(185)

waarin:
'1'=afzonderlijketoepassing met devolveldsspuit;
'0' =dagnummer komtvakervoor óf het isgeenvolveldstoepassing.
condities:
toedieningsmethode * volveldsspuit: Hw []=0;
toedieningsmethode =volveldsspuit én
zierekenregel 156voorverderecondities, leesHw [] inplaatsvan H[].

Hetscorenvandeop afzonderlijketijdstippen uitgevoerde herbicidentoepassingenvolgenshet lagedoseringssyteemin derij bedraagt{166}:
Hrijlds []=Hd0 voorlagedoseringstoepassingen inderijomgezetin '1' of'0'

(186)

waarin:
' 1 ' =afzonderlijketoepassingvolgenshet lagedoseringssysteem inde
rij;
'0' =dagnummer komtvakervoor óf het isgeen lagedoseringstoepassing inderij.
condities:
toedieningsmethode * lagedoseringstoepassing inderij:Hrijlds []=0;
toedieningsmethode =volgensde lagedoseringsmethode inderijén
zierekenregel 156voorverderecondities, leesHrijlds [] i.p.v.H [].

Hetscorenvandeop afzonderlijketijdstippen uitgevoerde herbicidentoepassingenvolgenshet lagedoseringssyteemvolveldsbedraagt{166}:
Hwlds f]=Hd nvoorlagedoseringstoepassingenvolveldsomgezetin '1' of'0'
waarin:
' 1 ' =afzonderlijke toepassingvolgenshet lage doseringssysteem
volvelds;
'0' =dagnummer komtvakervoor óf het isgeenvolveldslage
doseringstoepassing.
condities:
toedieningsmethode * lagedoseringstoepassing volvelds:Hwlds [] =0;
toedieningsmethode =volgensde lagedoseringsmethode volveldsén
zierekenregel 156voor verderecondities, leesHwlds [] i.p.v.H[].

(187)
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Hetscorenvandeop afzonderlijke tijdstippen uitgevoerde herbicidentoepassingen metdeonkruidstrijker bedraagt{166}:
Hstr D =HdDvoorstrijken omgezetin '1' of'0'

(188)

waarin:
' 1 ' =afzonderlijke toepassing metde onkruidstrijker;
'0' =dagnummer komtvakervoor óf het isgeenstrijktoepassing.
condities:
toedieningsmethode * strijken:Hstr []=0;
toedieningsmethode =metdeonkruidstrijker én
zierekenregel 156voorverderecondities, leesHstr[]i.p.v.H[].

Hetaantaltoepassingen met herbiciden toegediend inderij is{167}:
Haantrijtp 0 - 2(Hrij D)n

(189)
[184]

waarin:
Hrij []=de uitslagvan hetscorenvan deop afzonderlijke tijdstippen
uitgevoerde herbicidentoepassingen inderij.

Hetaantaltoepassingen metvolveldstoegediende herbiciden is{167}:
Haantwtp []=I(Hw Q)n

(190)
[185]

waarin:
Hw []=deuitslagvan hetscorenvandeopafzonderlijke tijdstippen
uitgevoerde herbicidentoepassingen volvelds.

Hetaantaltoepassingen met herbicidentoegediendvolgenshet lagedoseringssysteem inderij bedraagt{167}:
Haantrijldstp G =EfHrijlds D)„

(191)
[186]

waarin:
Hrijlds []=deuitslagvan het scorenvandeop afzonderlijke tijdstippen uitgevoerde herbicidentoepassingen volgenshet lage
doseringssysteem inderij.

97
Hetaantaltoepassingen met herbicidentoegediend volgenshet lagedoseringssysteemVOlveldsis{167}:
Haantwldstp[]=I(Hwlds D)„

(192)
[187]

waarin:
Hwlds[]=deuitslagvanhetscorenvandeopafzonderlijke tijdstippen uitgevoerde herbicidentoepassingen volgenshet lage
doseringssysteemvolvelds.

Hettotaal aantaltoepassingenvanherbicidenvolgenshet lage doseringssysteem
bedraagt{168}:
Haantldstp Q =Haantrijldstp G +Haantwldstp Q

(193)
[191,192]

waarin:
Haantrijldstp [] =hetaantaltoepassingen met herbiciden toegediend
volgens het lagedoseringssysteem inderij;
Haantwldstp []=het aantaltoepassingen met herbiciden toegediend
volgenshet lagedoseringssysteemvolvelds.

Hetaantaltoepassingen met herbicidentoegediend metdeonkruidstrijker wordt
gedefinieerde als {167}:

Haantstrtp []=ZfHstr D)n

(194)
[188]

waarin:
Hstr [] =deuitslagvanhet scorenvandeop afzonderlijke tijdstippen
uitgevoerde herbicidentoepassingen metde onkruidstrijker.
2.1.5.2.3 Aandeel in het aantal
Hetaandeelvan hetaantal herbicidentoepassingen metderijenspuit in het
totaal aantal herbicidentoepassingen bedraagt{169}:
Haant%rijtp [%] =(SgäStfl) *1 0 0

(195)
[189,165]

waarin:
Haantrijtp []=het aantaltoepassingen met herbicidentoegediend in
derij;
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Haanttp []= hettotaal aantal herbicidentoepassingen.
condities:
Haanttp []=0:Haant%rijtp =0.

Hetaandeelvanhetaantal herbicidentoepassingen volvelds in hettotaal aantal
herbicidentoepassingen wordt gedefinieerd als{169}:

Haant%wtp[%]=(&£*$)

*100

(196)
[190,165]

waarin:
Haantwtp [] =het aantaltoepassingen met herbiciden toegediend
volvelds;
Haanttp []=hettotaal aantal herbicidentoepassingen.

condities:
Haanttp []=0:Haant%wtp [%].

Hetaandeelvan hetaantal herbicidentoepassingen volgenshet lagedoseringssysteem in de rij inhettotaal aantal herbicidentoepassingen is {i69>:

Haant%rijldstp[%]- ( " S g f l " ) *100

(197)
[191,165]

waarin:
Haantrijldstp []=hetaantaltoepassingen met herbiciden toegediend
volgens het lagedoseringssysteem inderij;
Haanttp [] =hettotaal aantal herbicidentoepassingen.
condities:
Haanttp []=0:Haant%rijldstp [%].

Hetaandeelvanhet aantal herbicidentoepassingen volgenshet lagedoseringssysteemvolvelds inhettotaal aantal herbicidentoepassingen is{169}:

Haant%wldstp[%] =( H a ^ s g ' n ) *100

(198)
[192,165]

waarin:
Haantwldstp [] =het aantaltoepassingen met herbiciden toegediend
volgenshet lagedoseringssysteemvolvelds;
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Haanttp []=hettotaal aantal herbicidentoepassingen.
condities:
Haanttp []=0:Haant%wldstp [%].

2.1.5.3 Aantal enmethode mechanische bewerkingen;onkruidbestrijding en
loofdoding
2.7.5.3.1 Aantal toepassingen per methode
Hetdagnummer per mechanische bewerking{i70}:
MOBd D =hettijdstipvantoepassinggetransformeerd ineendagnummer(geteldvanaf 1900) (199)
condities:
dagnummer =0: MOBd=0;
dagnummer =x:MOBd=x

Hetscorenvan deopafzonderlijketijdstippen uitgevoerde mechanische
bewerkingen wordt gedefinieerd als{m}:
. MOB[]=MOBdomgezetinT of' '

(200)
[199]

waarin:
' 1 ' =het dagnummer komtvooruitblikkend niet nogmaalsvooren
behoort daarom bij eenafzonderlijke bewerking;
*' =het dagnummer komtvooruitblikkend meerdere malenvoor en
behoort niet bij eenafzonderlijke bewerking.
condities:
dagnummer =x:MOB []=1:
aanname:indien dedatumvan bewerking niet bekend iswordt
aangenomen dat hetomeenafzonderlijke bewerking gaat;
dagnummer isgelijk aanéénvandedagnummersvandevolgende
bewerkingen (nt/m8):MOB=0.

Hetscorenvandeopafzonderlijketijdstippen uitgevoerde aanaardbewerkingen
wordt gedefinieerd als{172}:
MOBaa U - MOBdomgezetin '1'of' '

(201)
[199]
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waarin:
'V =het dagnummer komtvooruitblikkend niet nogmaalsvoor en
behoort daarom bij eenafzonderlijke bewerking;
' ' =hetdagnummer komtvooruitblikkend meerderemalenvoor en
behoort niet bij eenafzonderlijke bewerking.
condities:
bewerkingsmethode =aanaarden:
dagnummer =x:MOBaa [] = 1:
aanname:indien dedatum vanbewerking nietbekend iswordt
aangenomen dat hetom eenafzonderlijke bewerking gaat;
dagnummer isgelijk aanéénvandedagnummersvande
volgende bewerkingen (nt/m8):MOBaa=0;
bewerkingsmethode * aanaarden:MOBaa=0

Hetscorenvan deop afzonderlijke tijdstippen uitgevoerde bewerkingen met
betrekking tot aanaardend schoffelen wordt gedefinieerd als{172}:
MOBaaschQ - MOBdomgezetinT of' '

(202)
[199]

waarin:
'1' =het dagnummer komtvooruitblikkend niet nogmaalsvoor en
behoort daarom bij eenafzonderlijke bewerking;
' '=hetdagnummer komtvooruitblikkend meerderemalenvoor en
behoort niet bij eenafzonderlijke bewerking.
condities:
bewerkingsmethode =aanaardend schoffelen
dagnummer =x:MOBaasch []=1:
aanname:indien de datumvanbewerking niet bekend iswordt
aangenomen dat het om eenafzonderlijke bewerking gaat;
dagnummer isgelijk aanéénvandedagnummersvande
volgende bewerkingen (nt/m 8):MOBaasch=0;
bewerkingsmethode * aanaardend schoffelen: MOBaasch=0

Hetscorenvan deop afzonderlijke tijdstippen uitgevoerde schoffelbewerkingen
wordt gedefinieerd als{172}:
MOBschD=MOBdomgezetinT o f "

(203)
[199]

waarin:
'1' =hetdagnummer komtvooruitblikkend niet nogmaalsvoor en
behoort daarom bijeenafzonderlijke bewerking;
' ' =hetdagnummer komt vooruitblikkend meerdere malenvoor en
behoort niet bij eenafzonderlijke bewerking.
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condities:
bewerkingsmethode =schoffelen:
dagnummer=x:MOBsch[]=1:
aanname:indiendedatumvanbewerking niet bekend iswordt
aangenomen dat hetomeenafzonderlijke bewerking gaat;
dagnummer isgelijk aanéénvandedagnummersvande
volgende bewerkingen (nt/m 8):MOBsch=0;
bewerkingsmethode * schoffelen:MOBsch=0

Hetscorenvandeop afzonderlijke tijdstippen uitgevoerde borstelbewerkingen
wordt gedefinieerd als{172}:
MOBbQ =MOBdomgezetin '1' of"

(204)
[199]

waarin:
'1'= hetdagnummer komtvooruitblikkend niet nogmaalsvoor en
behoort daarom bij eenafzonderlijke bewerking;
' '=hetdagnummer komtvooruitblikkend meerdere malenvoor en
behoort niet bij eenafzonderlijke bewerking.

condities:
bewerkingsmethode =borstelen:
dagnummer =x:MOBb[]=1:
aanname:indien dedatumvanbewerking niet bekend iswordt
aangenomen dat hetomeenafzonderlijke bewerking gaat;
dagnummer isgelijk aanéénvan dedagnummersvande
volgende bewerkingen (nt/m 8):MOBb=0;
bewerkingsmethode * borstelen:MOBb=0

Hetscorenvandeop afzonderlijke tijdstippen uitgevoerde bewerkingen meteen
branderwordt gedefinieerd als{172}:
MOBbr [J=MOBdomgezetinT of"

(205)
[199]

waarin:
'1' =het dagnummer komtvooruitblikkend niet nogmaalsvoor en
behoort daarom bijeenafzonderlijke bewerking;
" =hetdagnummer komtvooruitblikkend meerdere malenvoor en
behoort niet bij eenafzonderlijke bewerking.
condities:
bewerkingsmethode =branden:
dagnummer =x:MOBbr []=1:
aanname:indien dedatumvanbewerking niet bekend iswordt
aangenomen dat het omeenafzonderlijke bewerking gaat;
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dagnummer isgelijk aanéénvandedagnummersvande
volgende bewerkingen (nt/m 8):MOBbr=0;
bewerkingsmethode * branden:MOBbr=0

Hetscorenvandeopafzonderlijke tijdstippen uitgevoerde egbewerkingen
bedraagt{172}:
MOBeg[]=MOBdomgezetinT o f '

(206)
[199]

waarin:
' 1 ' =hetdagnummer komtvooruitblikkend niet nogmaalsvoor en
behoort daarom bij eenafzonderlijke bewerking;
' ' =het dagnummer komtvooruitblikkend meerdere malenvoor en
behoort niet bijeenafzonderlijke bewerking.
condities:
bewerkingsmethode =eggen:
dagnummer =x: MOBeg [] =1:
aanname:indien dedatumvan bewerking niet bekend iswordt
aangenomen dat het omeenafzonderlijke bewerking gaaf
dagnummer isgelijk aanéénvan dedagnummersvande
volgende bewerkingen (nt/m 8):MOBeg=0;
bewerkingsmethode * eggen:MOBeg=0

Hetscorenvandeop afzonderlijketijdstippen uitgevoerde freesbewerkingen
wordt berekend als{172}:
MOBfr []=MOBdomgezetinT of"

(207)
[199]

waarin:
'1'=het dagnummer komtvooruitblikkend niet nogmaalsvoor en
behoort daarom bij eenafzonderlijke bewerking;
' ' =het dagnummer komtvooruitblikkend meerdere malenvoor en
behoort niet bij eenafzonderlijke bewerking.
condities:
bewerkingsmethode =frezen:
dagnummer =x:MOBfr []= 1:
aanname:indien dedatumvan bewerking niet bekend iswordt
aangenomen dat hetom eenafzonderlijke bewerking gaat;
dagnummer isgelijk aanéénvan dedagnummersvande
volgende bewerkingen (nt/m 8):MOBfr=0;
bewerkingsmethode * frezen:MOBfr =0
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Hetscorenvandeopafzonderlijke tijdstippen uitgevoerde loofklapbewerkingen
wordt berekend als{172}:
MOBlk[]=MOBdomgezetin '1' of *

(208)
[199]

waarin:
'1'=hetdagnummer komtvooruitblikkend niet nogmaalsvoor en
behoort daarom bij eenafzonderlijke bewerking;
' ' =het dagnummer komtvooruitblikkend meerdere malenvoor en
behoort niet bij eenafzonderlijke bewerking.
condities:
bewerkingsmethode =loofklappen:
dagnummer =x:MOBlk []=1:
aanname:indiendedatumvan bewerking niet bekend iswordt
aangenomen dat het om eenafzonderlijke bewerking gaat;
dagnummer isgelijk aanéénvandedagnummersvande
volgende bewerkingen (nt/m 8):MOBlk =0;
bewerkingsmethode * loofklappen:MOBlk =0

Hetscorenvandeopafzonderlijke tijdstippen uitgevoerde looftrekbewerkingen
wordt berekendals{172}:
MOBltD =MOBdomgezetin '1'of"

(209)
[199]

waarin:
'1'=het dagnummer komtvooruitblikkend niet nogmaalsvoor en
behoort daarom bij eenafzonderlijke bewerking;
' '=hetdagnummer komtvooruitblikkend meerdere malenvoor en
behoort niet bij eenafzonderlijke bewerking.

condities:
bewerkingsmethode = looftrekken:
dagnummer=x:MOBlt[]=1:
aanname:indien dedatumvan bewerking niet bekend iswordt
aangenomen dat het omeenafzonderlijke bewerking gaat;
dagnummer isgelijk aanéénvandedagnummersvande
volgende bewerkingen (nt/m 8):MOBlt=0;
bewerkingsmethode * looftrekken: MOBlt=0

Hetaantalaanaardbewerkingen is{173}:
MOBaantaatp []=I(MOBaa D)„

(210)
[201]
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waarin:
MOBaa []=de uitslagvan hetscorenvan deopafzonderlijke tijdstippen uitgevoerde aanaardbewerkingen.

Hetaantal bewerkingen met betrekkingtot aanaardenschoffelen is{173}:
MOBaantaaschtp[]=ZfMOBaasch D)n

(211)
[202]

waarin:
MOBaasch[]=deuitslagvan het scorenvan deop afzonderlijke tijdstippen uitgevoerde bewerkingen metbetrekkingtot aanaardend
schoffelen.

Hetaantalschoffelbewerkingen wordt berekend als{173}:
MOBaantschtp G =EfMOBsch Q)n

(212)
[203]

waarin:
MOBsch[]=de uitslagvan hetscorenvandeop afzonderlijke tijdstippen uitgevoerde schoffelbewerkingen.

Hetaantal borstelbewerkingen bedraagt{173}.MOBaantbtp[\ =ZfMOBb [])n

(213)
[204]

waarin:
MOBb []=deuitslagvan hetscorenvan deop afzonderlijke tijdstippen uitgevoerde borstelbewerkingen.

Hetaantal bewerkingen metdeonkruidbrander bedraagt{173}:
MOBaantbrtp[]=EfMOBbr [])„

(214)
[205]

waarin:
MOBbr []=de uitslagvan het scorenvandeop afzonderlijke tijdstippen uitgevoerde bewerkingen metde brander.
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Hetaantalegbewerkingenwordt gedefinieerd als{173}:
MOBaantegtp D =I(MOBeg Q)n

(215)
[206]

waarin:
MOBeg[]=deuitslagvan hetscorenvandeopafzonderlijke tijdstippen uitgevoerde egbewerkingen.

Hetaantalfreesbewerkingen wordt gedefinieerd als{173}:
MOBaantfrtp Q =EfMOBfr [])n

(216)
[207]

waarin:
MOBfr []=de uitslagvanhetscorenvandeopafzonderlijke tijdstippen uitgevoerde freesbewerkingen.

Hetaantal loofklapbewerkingen wordt gedefinieerd als{173}:
MOBaantlktp Q =I(MOBlk Q)n

(217)
[208]

waarin:
MOBlk []=deuitslagvanhetscorenvandeop afzonderlijke tijdstippen uitgevoerde loofklapbewerkingen.

Hetaantal looftrekbewerkingen is{173}:
MOBaantlttp[]=E(MOBltQ)n

(218)
[209]

waarin:
MOBlt []=deuitslagvan hetscorenvandeop afzonderlijke tijdstippen uitgevoerde looftrekbewerkingen.

2.1.5.3.2 Het totaal aantal bewerkingen enhet aandeelin het aantal
Hettotaal aantal onkruidbestrijdingen bedraagt (excl.loofdoding){174}:
MOBaanttottp Q - I(MOB Q)n-(MOBaantlktp 0 +MOBaantlttp Q)

(219)
[200,217,218]
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waarin:
MOB[]=deuitslagvanhetscorenvandeopafzonderlijke tijdstippen
uitgevoerde mechanische bewerkingen;
MOBaantlktp []=het aantal loofklapbewerkingen;
MOBaantlttp []=het aantal looftrekbewerkingen.

Hetaandeelvanhet aantal egbewerkingen inhettotaal aantal mechanische
onkruidbestrijdingen bedraagt(175):

MOB%egaanttp[%] = >-Mobaanttottp[]<'
figSSg) *100

(220)
[215,219]

waarin:
MOBaantegtp []=het aantal egbewerkingen;
MOBaanttottp []=hettotaal aantal mechanische onkruidbestrijdingen.
condities:
MOBaanttottp []=0:MOB%egaanttp[%]=0.

Hettotaal aantal mechanische loofdodingsbewerkingen bedraagt{176}:
MOBaantldtp Q =MOBaantlktp []+MOBaantlttp []

(221)
[217,218]

waarin:
MOBaantlktp []=het aantal loofklapbewerkingen;
MOBaantlttp []=het aantal looftrekbewerkingen.

Hettotaal aantal mechanische bewerkingen (onkruidbestrijding +loofdoding)
wordt gedefinieerd als{i77}:
MOBldaanttottpQ =MOBaanttottp Q +MOBaantldtp []

/ 22 2)
[219,221]

waarin:
MOBaanttottp []=hettotaal aantal mechanische onkruidbestrijdingen;
MOBaantldtp []=hettotaal aantal mechanische loofdodingsbewerkingen.
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Hettotaal aantalgewasbeschermingsacties bedraagt{178}:
GBtpD =Paanttp Q +MOBldaanttottpQ

(223)
[169,222]

waarin:
Paanttp []=hettotaal aantal pesticidentoepassingen;
MOBldaanttottp [] =hettotaal aantal mechanische bewerkingen.

Hetaandeelvan hetaantal mechanische bewerkingen in hettotaal aantal
gewasbeschermingsacties is{179}:
MOBaant%GBtp[%]= ( M 2 § g g j f E j l ) *100

(224)
[222,223]

waarin:
MOBldaanttottp []=hettotaal aantal mechanische bewerkingen;
GBtp []=hettotaal aantal gewasbeschermingsacties.
condities:
- GBtp []=0:MOBaant%GBtp{%]=0.

Hetaandeelvan hetaantal pesticidentoepassingen inhettotaal aantal
gewasbeschermingsacties is{iso}:

Paant%GBtp[%]=f g g ^ ) *100

(225)
[222,223]

waarin:
Paanttp 0=hettotaal aantal pesticidentoepassingen;
GBtp []=hettotaal aantal gewasbeschermingsacties.
condities:
- GBtp []=0:Paant%GBtp [%] =0.

2.1.5.4 Timing bewerkingen; intervallen
Bijeenaantal chemischetoepassingen isnaastdemiddelkeuze,dedoseringendetoedieningsmethode ook detiming van belang.Ditgeldt metnamevoor fungicidentoepassingentegen Phytophthora inaardappelen enherbicidentoepassingen volgenshet lage
doseringssysteem.Bijmechanische onkruidbestrijdingen, eggenenschoffelen,komtde
timing vande bewerking zelfsop deeersteplaats.
Intervallen worden berekend door het laagste dagnummervan het op éénna laagste
dagnummer aftetrekken,het op éénna laagstedagnummer van het optwee na laagste
dagnummer af tetrekken enz.
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Hetintervaltussentweefungicidentoepassingen tegenPhytophthora in
aardappelen is{i8i}:
FPhytint[dg]=(FPhytd)n+1-(FPhytd)n

(226)
[178]

waarin:
FPhytd[]=hetdagnummerpertoepassingvanfungiciden tegen
Phytophthora inaardappelen.
condities:
FPhytd=0:FPhytint [dg] =0.

Hetdagnummer per herbicidentoepassing volgenshet lage doseringssysteem
wordt gedefinieerd als{182}:
Hldsd 0 =hettijdstipvantoepassinggetransformeerd ineendagnummer (geteldvanaf 1900)

(227)

condities:
indientoedieningsmethode islagedoseringssysteem inderij of lage
doseringssysteemvolvelds:
dagnummer =0:Hldsd[]=0;
dagnummer =x:Hldsd []=x;
toedieningsmethode isgeen lagedoseringssysteem:Hldsd []=0.

Hetintervaltussentwee herbicidentoepassingen volgenshet lagedoseringssysteembedraagt{183}:
Hldsint [dg]=(Hdsd)n+1 -(Mdsd)n

(228)
[227]

waarin:
Hldsd[]=het dagnummer pertoepassingvan herbiciden volgens het
lagedoseringssysteem.
condities:
- Hldsd=0:Hldsint [dg] =0.

Hetdagnummer per egbewerking bedraagt{184}:
MOBegd Q =hettijdstipvanbewerkinggetransformeerd ineendagnummer (geteldvanaf 1900) (229)
condities:
indien bewerking =eggen:
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dagnummer=0:MOBegd[]=0;
dagnummer=x:MOBegd []=x;
bewerking * eggen:MOBegd []=0:
bewerking =eggen+schoffelen:MOBegd []=0;bewerking wordt bij
schoffelen meegeteld.

Hetintervaltussentweeegbewerkingen wordt gedefinieerd als{185}:
MOBegint [dg]- (MOBegd)n+1-(MOBegd)n

(230)
[229]

waarin:
MOBegd []=het dagnummer per egbewerking.
condities:
MOBegd=0: MOBegint [dg] =0.

Hetdagnummer perschoffelbewerking wordt berekend als{186}:
MOBschd0 =hettijdstipvanbewerkinggetransformeerd ineendagnummer (geteldvanaf 1900)(231)
condities:
indien naam bewerking bevat "schoffel" (d.w.z.:bewerking =bv
eggen+schoffelen of visgraatschoffelen; bewerking wordt bij
schoffelen meegeteld):
dagnummer =0:MOBschd []=0;
dagnummer =x:MOBschd []=x;
naambewerking =aanaardend schoffelen:MOBschd [] =0.

Hetintervaltussentwee schoffelbewerkingen is{187}:
MOBschint [dg]=(MOBschd)n+1-(MOBschd)n

(232)
[231]

waarin:
MOBschd []=hetdagnummer per schoffelbewerking.
condities:
MOBschd=0:MOBschint [dg] =0.
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2.2

Bedrijfsniveau

2.2.1

Algemeen

Berekeningen op bedrijfsniveauvinden plaats in het bestand BB.XLS(appendix lie). InBB.XLS
komendezelfde onderwerpen ter sprakealsop perceelsniveau (nutriënten,pesticiden,kosten
enteelttechniek) metdaarbinnen demeest interessante parameters.Analysesop bedrijfsniveauvinden zowel plaatsvoor hetgemiddelde resultaatvanhettotale bedrijf alsvoor het
gemiddelde resultaatvangewassenengewasgroepen (tabel 1).Dezeworden in hetzelfde
bestand gelijktijdig berekend.Degemiddelden zijn gewogen naar de perceelsoppervlakte
(nutriënten,pesticiden enkosten)vangewassenengewasgroepen of naar hetaantal met
eengewasof gewasgroep beteelde percelen (teelttechniek).

Tabel 1.

Gewassenengewasgroepen

Gewas

Gewasgroep

Wintertarwe
Zomertarwe
Wintergerst
Zomergerst
Winterrogge
Haver
Triticale
Granen
Cons,aardappelen(1)
Fabr.aardappelen(2)
Aardappelen 1(1+2)
Pootaardappelen(3)
Aardappelen2(1+2+3)
Suikerbieten
Graszaad
Snijmais
Korrelmais/CCM
Uien
Peulvruchten
Vlinderbloemigen

Degewasgroepen GranenenAardappelen bestaan uit degewassendieerbovenstaan.De
gewasgroep Peulvruchten bestaat uit doperwten,droge erwten,bruine bonen,capucijners,
schokkers,stamslabonenenveldbonen,endegewasgroepVlinderbloemigen uit Peulvruchten enluzerne.
Deberekeningenvinden intwee stappenplaats.
1. Vermenigvuldiging met de perceelsoppervlakte
2. Deling door debedrijfs-of gewasoppervlakte
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Dezetwee stappenzijn nodig omdat hetandersniet mogelijk isomzowel metdatabaseformules alsmet arrayformulestewerken.
Voorbeeld:
Detotale inzetvan N,P205enK 2 0uit kunstmest bedraagt:
NPKkt(b)(g)i[kg/ha]=(

KNPKktpifkg/ha] * Opptp [ha])n
oppt(b)(g)[ha]
)

(b)= bedrijfsniveau
(g)=gewasniveau
Voor eenberekening op bedrijfsniveau;leestbj, waarbij n=allepercelenvanhet bedrijf.
Voor eenberekening op gewasniveau;leestg jf waarbij n=allepercelenvan het betreffende
gewas.
Vervolgens kunnen ernog sommatiesof delingenvan parametersplaatsvinden.Indeze
paragraaf worden de berekende rekenregelsper onderwerp weergegeven.Debeschrijving
vandetermen waaruit derekenregel isopgebouwd staanbij debeschrijvingen opperceelsniveau. Dezezijnterugtevinden met behulpvandeverwijzingen onder hetvolgnummers
tussen [].Deconditiesvan uitvoering zijn bij iedereregenregel datdenoemer (bedrijfs- of
gewasoppervlakte,ziestaptwee) geen nul magzijn,enworden daarom niet bij derekenregelsuitgeschreven. Indien denoemer gelijk isaannul,isdeuitkomstvan de rekenregel
nul.
Basisgegevensper ondernemer:
-jaar
- regio
- bedrijf
Deoppervlaktevanhet bedrijf of gewasis:
Oppt(b)(g)[ha] = I(Opptp [ha])n

(233)

Bedrijf:Opptb [ha]=desommatievandeoppervlaktevanalle
percelen;
Gewas:Opptg [ha]=desommatievandeoppervlaktevanalle
percelen met het betreffende gewas.

Hetaantal percelenperbedrijf of gewasis:
Percaanttb Q =25-Percaantleegtb(=max.25percelenperbedrijf minushetaantal
nietingevulde)
Percaanttg 0 =hetaantalpercelendataandebetreffende databasecriteriavoldoet

(234)
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Hetaandeelvandegewassenengewasgroepen inhet bouwplan is:
•gewas'%[%] = ( § ^ ) * 1 0 0

(235)
[233]

2.2.2

Nutriënten

Indezeparagraaf zijn derekenregelsopgenomen voor detotale aanvoervan N,P2O5en
K 2 0,deafvoer methet hoofd-en bijprodukt, deverliezen per hectare,perkilogram (afgevoerd)produkt,dehoeveelheid beschikbare minerale N,denetto mineralisatieentenslotte
enkelerekenregelsvoor gewasaandelen inwaarden opbedrijfsniveau.
2.2.2.1 Aanvoer van nutriënten
2.2.2.1.1 Aanvoer met meststoffen
Deinzetvan N,P205enK20uit organische mest bedraagt:
,£(NPKocpi [kg/ha]*Opptp[ha])nX

NPKbKbxa [kg/h.]- (

XwLm

)

<236>
[3, 233]

Deinzetvan N,P205en K20uit kunstmestis:

NPKktOW[kg/ha]- r

,£(NPKktp:[kg/ha]*Opptp [ha])„v
Z Opp(b)(g)
L ^ [ha] °)

(237)
[4. 233]

De totale inzetvan N,P205enK 2 0uit organische mestenkunstmestis:
NPKmt(b)(g)iDcg/ha] = NPKot(bXg)i[kg/ha] + NPKkt(b)(g)j[kg/ha]

(238)
[236, 237]

2.2.2.1.2.Aandeel in detotale inzet
Hetaandeelvandeinzetvan N,P205enK20uit organische mest in detotale
hoeveelheidtoegediende organische mestenkunstmest bedraagt
NPK%ot(b)(gV[%]= ( ^ « b X t t l W h ^ * 1 0 0
v >\&h i'«i

v

NPKmt(b)(g)i [kg/ha]7

K

[236,

9

^'
238]
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Hetaandeelvande inzetvan N,P205enK 2 0uit kunstmest indetotale hoeveelheidtoegediende organische mestenkunstmestwordt berekendals:
/NPKktfbXg): [kg/hak

NPKÎtkKbXtf, [%] = ( N P K m t ( b ) ( 8 ; i [ k g / h a ] ) * 100

(240)
[237, 238]

2.2.2.1.3Detotale aanvoer nutriënten
Detotale aanvoervan nutriënten bestaat uit deaanvoervannutriënten met meststoffen,de
aanvoervannutriënten metzaaizaadenpootgoed,deaanvoervan nutriënten doordepositie ende binding vanstikstof door vlinderbloemigen.
Totaal aanvoervan N,P205enK20wordt berekendals:
X T ^ ^ X , x r , n. ,

^(NPKtpj[kg/ha]*Opptp[ha])n.

NPKt(b)(g)i [kg/ha] = (

^pt(b)(8)M

5)

(241)
[8, 233]

2.2.2.2 Afvoer van nutriënten
Deafvoer vannutriënten bestaatuit deafvoervannutriënten met het hoofdprodukt en het
bijprodukt
Devoorvocht engrondtarra gecorrigeerde opbrengstvan het hoofdprodukt is
Opbhptg,, [kg/ha]==( (

X(Opbhptp0[kg/ha] *Opptp [ha])
opptg[ha]
))
Opptg[ha]

(242)
[10, 233]

Deafvoer van N,P205enK20door afvoer van het hoofdprodukt bedraagt:
,l(NPKhptp0[kg/ha] *Opptp[ha]) .

NPKhpt(b)(g)0[kg/ha]=(

o^tftXäM

)

<243>
[11.233]

DeafvoervanN,P205enK20doorafvoervanhetbijproduktis:
^(NPKbptp [kg/ha] »Opptp[ha]) .

NPKbpt(b)(g)0 [kg/ha]=(

opptcbxg)^]

)

(244)
[12, 233]

Detotale afvoer van N,P205enK 2 0door afvoer vanhet hoofdprodukt en het
bijprodukt wordt berekendals:
NPKt(b)(g)0 [kg/ha]- NPKhpt(b)(g)0 [kg/ha]+NPKbpt(b)(g)0 [kg/ha]

(245)
[243,244]
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2.2.2.3 Nutriëntenverliesen -benutting
Uithetverschiltussendeaanvoer endeafvoer vannutriënten wordt hetverlies(hetoverschotop denutriëntenbalans) berekend.Debenutting wordt gedefinieerd alsde afvoer
uitgedrukt alspercentagevandeaanvoer (output-input ratio).
Hetverliesperhavan N,P205enK20bedraagt:
NPHvpht(b)(g) [k&lia]=NPKt(b)(g)0[kg/ha]-NPKt(b)(g)j[kg/ha]

(246)
[241,245]

HetverliesvanN,P205enK 2 0per kg hoofdprodukt op basisvan deafvoervan
hethoofdprodukt is:
^NPKtfc [kg/ha]-NPKhptg. [kg/ha]k

NPKvpktg(hp)[kg/kg]=(

^opbhptg.tW

(*47>

)

[241,243,242]

Hetverliesvan N,P205enK 2 0per kg hoofdprodukt op basisvan deafvoer van
het hoofdprodukt enhet bijprodukt wordt berekendals:
^(NPKtg:[kg/ha]-NPKtg. [kg4ia]\

NPKvpktg(hp+bp)[kg/kg]= C

opbhptg.pce^S

<248>

)

[241,245,242]

Denutriëntenbenutting of input-output ratiovan N,P205enK20is:
[kg/ha]
,NPKt(bXg)
rNPK«bXg)0 [kg/bak

NPKoirt(b)(g)=(wüü^üï-d
^NPKKbXg);[kgtoa]

(249)
[245,241]

2.2.2.4 Dehoeveelheid beschikbare Ngedurende het groeiseizoen
Dehoeveelheid werkzame Ndie beschikbaar isvoor eengewas(Nbes) isgedefinieerd alsde
somvandebeginvoorraad minerale bodem-N in hetvoorjaar (Nminvj),de N-leveringvanuit
depositieendeN-leveringvanuit meststoffentoegediend nadebemonstering vande Nminvj
(zie§2.1.2.4).

Dehoeveelheid beschikbare Ngedurende het groeiseizoen bedraagt
/^(Nbestp [kg/ha]*Opptp [ha])_.

Nbest(b)(g)[kg/ha]=(

^ o ^ ^ y

"")

(250)
[40,233]
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2.2.2.5 Denetto mineralisatie gedurende het groeiseizoen
Denetto mineralisatie bestaat uit dehoeveeheid beschikbare N(Nbes)verminderd metde
resthoeveelheid minerale bodem-Nnadeoogstvan het hoofdgewas (Nminog)endedoor
het hoofdgewas opgenomen hoeveelheid N.
Denetto mineralisatiegedurende hetgroeiseizoenis:
^(NMtp [kg/hal *Opptp[ha]) .

NMt(b)(g) [kg/ha]= (

opptfrxapu]

(251)

)

[45,233]

2.2.2.6 Dehoeveelheidwerkzame Ngedurende het groeiseizoen
Detotale hoeveelheidwerkzame Ndieten goede komt aanhet hoofdgewas isdesomvande
hoeveelheidwerkzame Nuit organische mest,kunstmest,degewasrestenvande
voorvrucht(en) endegewasrestenvandevoorafgaande groenbemester(s).
Dehoeveelheidwerkzame Ngedurende hetgroeiseizoenis:
l(Nschwztpi [kg/ha]*Opptp[ha]) .

Nschwztgj[kg/ha]= (

oppt(bXg)[ha]

-)

( 252 )
[54, 233]

2.2.2.7 Relatie gewas- bedrijfsniveau
Hieronder wordt berekendwelk aandeeleengewasheeft indewaardevaneenaantal
parametersdiehetgemiddelde resultaatvaneenbedrijf vertegenwoordigen, met ander
woorden, dematewaarin eengewasverantwoordelijk isvoor het bedrijfsgemiddelde.
Dematewaarin de inzetvan Nuit organische mestvandegewassenen
gewasgroepenverantwoordelijk isvoor het bedrijfsgemiddelde bedraagt:
Notgj[kg/ha]»Opptg[ha]

'gewasToNotgi[%] =(Notb.p ^ j •opptb[ha]) *10°

(253)
[236, 233]

Dematewaarindetotaleaanvoervan N,P205enK 2 0vandegewassenen
gewasgroepenverantwoordelijk isvoor het bedrijfsgemiddelde bedraagt:
Ntgj[kg/ha]* Opptg[ha]

•gewas-yoNPKtgj[%] = (Ntb.p ^ j . opptb[ha]) *100

(254)
[239,233]
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Dematewaarin deafvoer van N,P205enK 2 0door afvoer vanhet hoofdproduktvan degewassenengewasgroepenverantwoordelijk isvoor het
bedrijfsgemiddelde bedraagt:
Nhptg;[kg>ha]*Opptg[ha]

'gewasToNPKhptgo [%] = ( N T , ^ [kg/h.]«Opptb[ha]) * 100

(255)
[243, 233]

Dematewaarin hetverliesper havan N,P205enK20vandegewassenen
gewasgroepenverantwoordelijk isvoor het bedrijfsgemiddelde bedraagt:

•gewasWKvphtg[%] =( S>Nvphtb
S K B[kg/ha]
' . a*S
f f [ha]J
l ) * 100
Opptb

(256)
[246,233]

2.2.3

Pesticiden

Indezeparagraaf wordt de inzetvandediversecategoriënpesticiden berekend,zowelper
hectarealsper kilogram hoofdprodukt alsmededebijdragevandegewassenengewasgroepenaaneenaantalparametersop bedrijfsniveau.
2.2.3.1 De inzet van actieve stof per type middel
Deinzetvanactieve stofvanfungiciden bedraagt:
F a s t f b ) ^ [kg/ha]=-(-( .

jfoastpj [kg/ha]« Opptp[ha])
oppt(bXg)
[ha]
Oppt(bXg)
[ha]
)

(257)
[94,233]

Deinzetvanactieve stofvan insecticiden wordt gedefinieerdals:
iOastpj[kg/ha]» Opptp [ha])

Iast(b)(g)i [kg/ha]= (

oppt(bXg)[ha]

)

(258)
[95,233]

Deinzetvanactievestofvan groeiregulatoren bedraagt:
X(Gastpi [kg/ha]*Opptp[ha])

GastCbXöj [kg/ha] - f

Opptoxg)[ha]

)

(259)
[96,233]

Deinzetvanactieve stofvan herbicidenis:
X(Hastpi [kg/ha]• Opptp[ha])

Hast(b)(g)j [kg/ha] = (

oppt(bXg)[ha]

)

(260)
[97,233]
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Deinzetvanactievestofvan herbicidenvoor loofdoding is:
2(Hldastpi[kg/ha] »Opptp[ha])

HldastCbXgX [kg/ha]= (

oppt(bXg)[ha]

)

(261)
[98, 233]

Deinzetvanactievestofvanoverige pesticiden gewasgerichtis:
XfOgastp;[kg/ha] •Opptp [ha])

Ogast(b)(g); [kg/ha]= (

oppt^Xg)^]

)

(262)
[99,233]

Desubtotaal inzetvanactievestof bedraagt
Subast(b)(g)j [kg/ha] =
Fast(b)(g)i [kg/ha] + Iast(b)(g)j [kg/ha] + Gast(b)(g)i [kg/ha] +Hast(b)(g)i [kg/ha] +
Mdast(b)(g)j [kg/ha] + Ogast(b)(g)j [kg/ha]

(263)
[257,258,259,260,261,262]

Deinzetvanactievestofvan nematicidenwordt gedefinieerdals:
^(Nemastp;[kg/ha] «Opptp [ha])

Nemast(b)(g)i [kg/ha] = (

Oppt<bXg)[ha]

)

(264)
[101,233]

Detotale inzetvan actievestof bedraagt
Past(b)(g)i [kg/ha] = Subast(b)(g)i [kg/ha] +Nemast(b)(g)i [kg/ba]

(265)
[263,264]

Deinzetvanactievestofvanoverige pesticiden produktgerichtis:
^(Opastpj [kg])nN
Opast(b)(g)i [kg/ha]= ( p p p ^ j ^ [ h a ] )

(266)
[103,233]

Deinzetvan actievestofvan hulpstoffen bedraagt:
^(Huastpj[kg/ha] «Opptp [ha])nN

Huast(b)(g)i [kg/ha] = (

Oppt(bXg)M

)

(267)
[104,233]
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2.2.3.2 Aandeel inde inzet
Met behulp vanhetaandeelvandeinzetvandeactievestofvanfungiciden enherbiciden in
desubtotaal inzetvan actievestof wordt derelatieve bijdragevanhetgebruik vandeze
typen pesticiden bekeken.
Hetaandeelvandeinzetvanactieve stofvanfungiciden indesubtotaal inzet
vanactievestofwordt gedefinieerdals.
, Fast(b)(g)i [kg/ha]
FKSübasKbX®[%] - (subastOOQfr [kg/ha])* 1 0 °

<268>
[105,263]

Hetaandeelvandeinzet vanactievestof vanherbiciden indesubtotaalvan
inzet actievestofis:
, Hast^Xg):[kg/ha] N

H-ZoSubastCbXg);[%]- ( S u l ^ X g ; i [ k e / h a ] ) *100

(269)
[106,263]

2.2.3.3 Inzet gerelateerd aanopbrengst
Metonderstaande rekenregelswordt desubtotaal inzetvanactieve stof endetotale inzet
vanactievestof perkghoofdprodukt berekend.
Desubtotaal inzetvanactievestof perkghoofdprodukt bedraagt:
, Subastg:[kg/ha] *

Subastg/hp[mg/kg]=( 5 S j J J L _ _ ) * U 0 6

(270)
[263,242]

Detotale inzetvanactieve stof perkghoofdproduktis:
, Pastg:[kg/ha] ,.

,

Pastg./hp[mg]kg]=( s j ^ L - — ) * U 0 6

(271)
[265,242]

2.2.3.4 Relatie gewas- bedrijfsniveau
Indezeparagraaf wordt berekend inwelke matedegewassenengewasgroepen verantwoordelijk zijnvoor debedrijfsgemiddeldewaardenvandeinzetvanactievestofvan
fungiciden,herbiciden endesubtotaal inzetvanactieve stof.
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Dematewaarin de inzetvanactievestofvan fungiciden vandegewassenen
gewasgroepen verantwoordelijk isvoor het bedrijfsgemiddelde:
•Fastg;[kglia]*Opptg [hak

•gewastast gi[%] =(F J.Fastbj
* ^ [kg/ha]
. ^ » Opptb
J) [ha]J
* 100

(272)
[257,233]

Dematewaarin deinzetvanactievestofvanherbicidenvandegewassenen
gewasgroepenverantwoordelijk isvoor het bedrijfsgemiddelde-.
, Hastg:[kg/ha]• Opptg [ha] N

'gewas'o/oHastgi [%]=( HJ , ^ . ^

M

) *100

(273)
[260,233]

Dematewaarin desubtotaal inzetvanactievestofvandegewassenen
gewasgroepenverantwoordelijk isvoor het bedrijfsgemiddelde:
.Subastg:[kg/ha]• Opptg [ha].

'gewasToSubastgi [%]=(Subas^. [ K ^ ] »opptb[ha]) *100

(274)
[263, 233]

2.2.3.5 De inzetvan actieve stof tegen specifiekeziekten en plagen
Deinzetvanactievestofvanfungiciden tegen Phytophthora inaardappelenis:
X(FPhytastpi [kgflia]*Qpptp[ha])

FPhytast(b)(g)i [kg/ha]=(

oppt(bXg)[ha]

)

(275)
[110,233]

2.2.4

Kosten

Rekenregelsmet betrekkingtot kosten hebben betrekking dedirecte kostenvandegebruikte meststoffen enpesticiden inclusief het aandeeldat bepaalde kostenposten hebben inde
totale kosten,dekosten uitgedrukt per kilogram hoofdprodukt ende matewaarin eenkostenpost aanspecifieke gewassentoegerekend kanworden.
2.2.4.1 Meststoffen
2.2.4.1.1 Dekostenvanmeststoffenper typemeststof
Dekostenvanorganische mest incl.dekostenvanhet uitrijden zijn:
X(0+uitikntp[gldlia]* Opptp[ha])

0+uitrknt(b)(g) [gld/ha]- =( (.

Oppt(bXg)
[ha]
Oppt(b)(g)
[ha]

)

)

(276)
[115,233]
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Dekostenvankunstmestworden berekendals:
i(Kkntp[gld/ha] *Opptp[ha])

Kknt(b)(g)[gld/ha]=f

oppt(bXg)[ha]

)

(277)
[116,233]

Detotale bemestingskosten zijn:
Mknt(b)(g)[gld/ha]=0+uitrknt(b)(g)[gld/ha]+Kknt(b)(g) [gld/ha]

(278)
[276,277]

2.2.4.f.2Aandeelin de kosten
Hetaandeelvandekostenvan organische mestincl.dekostenvan het uitrijden
indetotale bemestingskosten is:

[278,276]

Hetaandeelvandekostenvan kunstmest in detotale bemestingskosten is:

K%Mknt(b)(g)[%]- ( S g x g ) l g ] )* 10°

(280)
[278,277]

2.2.4.2 Pesticiden
2.2.4.2.7Dekostenvanpesticidenper type middel
Dekostenvanfungiciden worden gedefinieerdals:
2(Fkntp[gld/ha] *Opptp [ha])

Fknt(b)(g)[gld/ha]=(

oppt(bXg)[ha]

(281>

)

[131,233]

Dekostenvan insecticidenbedragen:
X(Dcntp [gld/ha] *Opptp [ha])

Iknt(b)(g)[gld/ha]=Ç-

oppKbXg)^]

)

(282)
[132,233]

Dekostenvangroeiregulatoren zijn:
X(Gkntp[gld/ha] *Opptp[ha])

Gknt(b)(g)[gld/ha]-f

oppt(bXg)[ha]

)

(283)
[133,233]
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Dekostenvanherbicidenworden berekendals:
X(Hkntp[gld/ha] *Opptp [ha])

Hknt(b)(g) [gld/ha] = f

opptcbxg)^]

)

(284)
[134,233]

Dekostenvanherbicidenvoor loofdoding worden berekendals:
X(ffldkntp[gld/ha] »Opptp[ha])

Hldknt(b)(g) [gld/ha]=(r

oppt(bXg)[ha]

)

(285)
[135,233]

Dekostenvanoverige pesticidengewasgericht zijn:
X(Ogkntp[gld/ha] *Opptp [ha])

Ogknt(b)(g) [gld/ha]=(f

öppt(bxg)[ha]

)

(286)
[136,233]

Desubtotaal kostenvanpesticidenworden gedefinieerdals:
Subknt(b)(g)[gld/ha]=
Fknt(b)(g)[gld/ha]+Iknt(b)(g)[gld/ha]+Gknt(b)(g)[gld/ha]+Hknt(b)(g)[gld/ha]+
Hldknt(b)(g)[gld/ha]+Ogknt(b)(g)[gld/ha]

(287)
[281,282,283,284,285,286]

Dekostenvannematiciden zijn:
X(Nemkntp[gld/ha]•Opptp [ha])„N

Nemknt(b)(g) [gld/ha]=(

Oppt(bXg)[ha]
Oppt(bXg)[ha]

) )

(288)
[138,233]

Detotale pesticidenkosten bedragen:
Pknt(b)(g)[gld/ha]=Subknt(b)(g)[gld/ha]+Nemknt(b)(g)[gld/ha]

(289)
[139, 233]

Dekostenvanoverige pesticiden produktgericht zijn:
X(Opkntp[fl])

Opknt(b)(g) [gld/ha]=Coppt(bXg)[ha])

<290>
[140,233]
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Dekostenvan hulpstoffen zijn
T(Hukntp[gld/ha]»Opptp[ha])

Huknt(b)(g) [gld/ha]=(=

opptftxaiha]

)

(291)
[141,233]

2.2.4.2.2 Aandeelindekosten
Met behulpvanhetaandeelvandekostenvanfungiciden enherbiciden indesubtotaal
pesticidenkosten enhetaandeelvandekostenvan nematicidenindetotale pesticidenkosten
wordt derelatieve omvangvandekostenvandezetypen pesticidenberekend.
Hetaandeelvandekostenvanfungiciden indesubtotale pesticidenkostenis:
P/oSubknt(b)(g)[%]=( s ^ g ^ S a l ) *10°

<292>
[281,287]

Hetaandeelvandekostenvan herbiciden indesubtotale pesticidenkostenis:

H%Subknt(b)(g)[%]=( s ^ & i f f i j ) *1 0 °

(293)

[285,287]

Hetaandeelvan dekostenvan nematiciden indetotale pesticidenkostenis:

Nem%Pknt(b)(g)[%]=C ^ g j g

1

) *100

(294)
[288,289]

2.2.4.3 Meststoffen enpesticiden
Detotale kostenvan meststoffen enpesticiden bedragen:
Tlcnt(b)(g) [gld/ha]=Mknt(b)(g) [gld/ha]+Pknt(b)(g) [gld/ha]

(295)
[278,289]

2.2.4.4 Kostengerelateerd aanopbrengst
Depesticidenkosten perkghoofdprodukt bedragen:

Pkntg/hp [1000gld/kg]=( o'Opbhptg
B f f i0[kL8/ha]>'
J *100 °

(296)
[289,242]
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2.2.4.5 Relatie gewas• bedrijfsniveau
Indezeparagraaf wordt berekend inwelke matedegewassenengewasgroepen verantwoordelijk zijnvoordebedrijfsgemiddelde waardenvandekostenvanfungicidenen
herbiciden endesubtotale pesticidenkosten.
Dematewaarin dekostenvanfungiciden vangewassenengewasgroepen
verantwoordelijk zijnvoor hetbedrijfsgemiddeldeis:
•gewas'o/oFlcntg[%] - O g ^ c g K ) *100

(297)
[281,233]

Dematewaarin dekostenvanherbicidenvangewassenengewasgroepen
verantwoordelijk zijnvoor hetbedrijfsgemiddeldeis:
•gewas-o/cMcntg[%] - C ü ! £ £ ! ' 5 g K P *1 0 °

<298>
[284,233]

Dematewaarindesubtotale pesticidenkostenvangewassenengewasgroepen
verantwoordelijk zijnvoor hetbedrijfsgemiddelde:
'gewas-o/oSubkntgpt] =g g i g ] ! g g K i ) *1 0 °

< 2 ")
[287,233]

2.2.5

Teelttechniek

Rekenregelsmetbetrekkingtotdekwantificering vandeteelttechniek bieden inzichtin:
1. Hetaantal pesticidentoepassingen pertype middel;
2. Hetaantal maaldatverschillendetoedieningsmethoden voor insecticiden enherbiciden
gebruiktworden;
3. Hetaantal maaldatverschillendetypen mechanische bewerkingenvoor onkruidbestrijding uitgevoerdworden;
4. Hetaantal maaldatverschillendetypen chemischeenmechanische bewerkingen voor
loofdoding uitgevoerd worden.
2.2.5.1 Aantal pesticidentoepassingen
2.2.5.1.1 Aantal pesticidentoepassingenpertype middel
Hetaantaltoepassingen metfungicidenis:
, E(Faanttp rj)n v

Faantt(b)(g)n = ( Percaantt(bXg) n ü )

(300)
[158,234]
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Hetaantaltoepassingen metenkelvoudigtoegediende insecticidenis:
, X(laantetpQ)

N

Iaantet(b)(g)D°( Percaann(bXe ; ü )

(301)
[160,234]

Hettotaal aantaltoepassingen metinsecticiden (mengsel+enkelvoudig) is:
Iaantt(b)(g)D =( Perauffltt(bXg ; ü )

(302)
[161,234]

Hetaantaltoepassingen metoverige pesticiden gewasgericht bedraagt:
^(Ogaanttpf]) v

Ogaantt(b)(g)n = ( Percaantt(bXg) n [| )

(303)
[162,234]

Hetaantaltoepassingen metpesticidentegen ziektenenplagenis:
ZPaantt(b)(g) D =Faantt(b)(g) G +Iaantet(b)(g) Q +Ogaantt(b)(g) Q

(304)
[300,301,303]

Hetaantaltoepassingen metgroeiregulatorenis:
, l(Gaanttp[]) .

Gaantf(b)(g) []= (PercaanttfbVg
,nri)W
^Percaantt(bXg)

(305)
[164,234]

Hetaantaltoepassingen metherbiciden bedraagt:
Haantt b

f £(Haanttp •)_ N

( )(g)n=( P e r c a a n t t ( b x g )ü)

(306)

[165,234]

Hetaantaltoepassingen metherbiciden voor loofdoding bedraagt:

H—*X«)n-(|S|)

(307,
[166,234]
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Hetsubtotaal aantal pesticidentoepassingenis:
Subaantt(b)(g) D =ZPaantt(b)(g) []+Gaantt(b)(g) +Haantt(b)(g) D +Haantldt(b)(g) Q

(308)
[304,305,306,307]

Hetaantaltoepassingen metnematicidenwordt gedefinieerdals:
,ï(Nemaanttp[]) N

Nemaantt(b)(g) G - (Peroaantt(bXe)D")

(309)
[168,234]

Hettotaal aantalpesticidentoepassingenis:
Paantt(b)(g) U =Subaantt(b)(g)[]+Nemaantt(b)(g) Q

(310)
[308,309]

Hetaantaltoepassingen metoverige pesticiden produktgerichtis:
,S(Opaanttpn)_x
^Percaantt(bXg) Q^
Opaantt^XöD-fessassS

(311)
[170,234]

Hettotaal aantaltoepassingen methulpstoffen (mengsel+enkelvoudig)is:
Huaantt(b)(g)D =(p^Percaann(bXg)
)
CTCaann/bVg^1[)>

(312)
[173,234]

2.2.5.1.2 Aandeel inhetaantal
Met behulpvanhetaandeelvanhetaantaltoepassingen metfungiciden,pesticiden tegen
ziektenenplagenenherbiciden inhetsubtotaal aantal pesticidentoepassingen wordtde
relatieveomvangvanhetgebruik vandezetypen middelen berekend.
Hetaandeelvanhetaantalfungicidentoepassingen inhetsubtotaal aantal
pesticidentoepassingen wordt gedefinieerdals:
P/oSubaantt(b)(g) [%]=( s j - g g g ^ *100

(313)
[300,308]
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Hetaandeelvanhetaantal pesticidentoepassingen tegen ziekten enplagen in
hetsubtotaalaantal pesticidentoepassingen is.

ZP%subaantt(b)(g)[%]= ( f S Ä > *10 °

(314)

1304,308]

Hetaandeelvanhet aantal herbicidentoepassingen inhet subtotaal aantal
pesticidentoepassingen is:

H%subaantt(b)(g) {%] =( f f S g w o ) * 100

(315)
[306,308]

2.2.5.1.3 Aantal toepassingen metfungiciden tegen Phytophthora
Hetaantalfungicidentoepassingen tegenPhytophthora inaardappelen is:
,L(FPhytaanttp[])nN

FPhytaantt(b)(g)D - ( l ^ ^ g T F )

<316)
[180, 234]

2.2.5.2 Methode toediening insecticiden en herbiciden
2.2.5.2.1 Methode toediening insecticiden
Hetaantal insecticidentoepassingen met derijenspuit bedraagt:
,I(laantrijtp[])_N

Iaantrijt(b)(g) D = ( P^Percaantt(bXg)
e r c a a n t t ^ n )0 '

(317)
[182,234]

Hetaandeelvanhet aantal insecticidentoepassingen met derijenspuit in het
totaal aantal insecticidentoepassingen is:

laant%rijt(b)(g)[%]=( B g j g n ) * 100

(318)
[317,301]

2.2.5.2.2 Methode toediening herbiciden
Hetaantaltoepassingen met herbiciden toegediend inde rijis:
^(Haantrijtp[])_,.

Haantrijt(b)(g)D =( Percaantt(bXg) S)

<319>
[189,234]
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Hetaantaltoepassingen metvolveldstoegediende herbicidenis:
,l(Haantwtp[))nN

Haantwt(b)(g)D=(

T

^

s r a

i)

(320)
[190,234]

Hetaantaltoepassingen met herbicidentoegediendvolgenshetlage
doseringssysteem inderijbedraagt:
..ZtfHaantrijIdstp[]) n \

Haantrijldst(b)(g) G - ( Pereaantt(bXe)D")

(321)
[191,234]

Hetaantaltoepassingen metherbicidentoegediend volgenshetlage
doseringssysteem volvelds bedraagt:
,£(Haantwldstp[])nN

Haantwldst(b)(g)Q = ( Percaantt(bXg)[]n)

(322)
[192,234]

Hettotaal aantaltoepassingen metherbicidentoegediendvolgenshetlage
doseringssysteem bedraagt:
Haantldst(b)(g)Q = Haantrijldst(b)(g) C+Haantwldst(b)(g)D

(323)
[321,322]

Hetaantaltoepassingen metherbicidentoegediend met deonkruidstrijkeris:
HaantstrtCbXg)G = (Percaantt(bXg)g)

(324)
[193,234]

2.2.5.2.3 Aandeelinhetaantal
Hetaandeelvanhetaantal herbicidentoepassingen metderijenspuit in het
totaal aantal herbicidentoepassingen wordt gedefinieerd als:
Haant%rijt(b)(g) [%]=( ? § £ g g j ^ *100

(325)
[319,306]
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Hetaandeelvanhetaantal herbicidentoepassingen volvelds inhettotaal aantal
herbicidentoepassingen wordt gedefinieerdals:

Haant%vvt(b)(g)[%] =C£Zg™g)

*100

(326)
[320,306]

Hetaandeelvan aantal herbicidentoepassingen volgenshet lagedoseringssysteeminde rij inhettotaal aantal herbicidentoepassingen bedraagt:

Haant%rijldst(b)(g) [%]=( H a ^Haantt(bXg)
f f f i n []) *10 °

(327>
[321,306]

Hetaandeelvan het aantal herbicidentoepassingen volgenshet lagedoseringssysteemvolvelds in hettotaal aantal herbicidentoepassingen wordt berekendals:

Haant%wldst(b)(g) [%]=( r ^ ^ ^

1

) *100

(328)
[322,306]

2.2.5.3 Aantal en methode mechanische bewerkingen;onkruidbestrijding en
loofdoding
2.2.5.3.1 Hetaantal bewerkingen per methode
Hetaantalaanaardbewerkingen is:
,S(MOBaantaatp [])_,.

MOBaantaat(b)(g) D= ( Percaanttoxg)Q )

<329>
[210,234]

Hetaantalbewerkingen met betrekking tot aanaardenschoffelen is:
,E(MOBaantaaschtp [])_>.

MOBaantaascht(b)(g) G= (

Perc^Xg)Q )

<330>
[211,234]

Hetaantalschoffelsbewerkingen wordt berekendals:

MOBaantscht(b)(g)Q =( H ^ ^ ^ , )

(331)
[212,234]
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Hetaantal borstelbewerkingen bedraagt:
,r(MOBaantbtp D) n \

MOBaantbt(b)(g) Q=(

Percaantt(bXg)D ")

(332)
[213,234]

Hetaantal brandbewerkingen is:
,ï(MOBaantbrtp Q) nN

MOBaantbrt(b)(g) Q - (

Pereaantt(bXg)ü

ftMMBftv,1n')

(333)
[214,234]

Hetaantal egbewerkingen is:
,r(MOBaantegtp[])„>.

MOBaantegt(b)(g) 0 - ( fccaanttoxg)ü )

<334>
[215,234]

Hetaantalfreesbewerkingen wordt berekendals:
,r(MOBaantfitp [])n\

MOBaantfrt(b)(g) Q =(

Perc^Xg)[f)

(335)
[216,234]

Hetaantal loofklapbewerkingen is:
,l(MOBaaiillktp G)„N

MOBaantlkt(b)(g)fl- (

Percaantt(bXg)[ ]

>

<336>
[217,234]

Hetaantal looftrekbewerkingen bedraagt:
,l(MOBaantlttp[])nN

MOBaanütt(b)(g) 0 =(

Percaantt(bXg)[] )

(337)
[218,234]

2.2.5.3.2 Hettotaal aantal bewerkingen enhetaandeelinhet aantal
Hettotaal aantal mechanischeonkruidbestrijdingen bedraagt:
-l(MOBaanttottp [])„.

MOBaanttott(b)(g) Q=H ^ S b X Ï Ï Ï T V

(338)
[219,234]
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Hetaandeelvanaantal egbewerkingen inhettotaal aantal mechanische
onkruidbestrijdingenis:

MOB%egaantt(b)(g)[%]- CkMOBaanttott(bXg)
S 2 S Ï S B )[*] ' 10 °

<339>
[220,234]

Hettotaal aantal mechanische loofdodingsbewerkingen bedraagt

MOBaanüdt(b)(g) Q = MOBaantlkt(b)(g) []+ MOBaanÜtt(b)(g) []

(340)
[221,234]
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2.3

Regio-en landelijk niveau

Berekeningen op regio-en landelijk niveauvinden plaatsinhet bestand RB.XLS.Ook in
RB.XLSkomen dezelfde onderwerpen aandeorde alsop perceels-en bedrijfsniveau
(nutriënten, pesticiden,kostenenteelttechniek) metdaarbinnen dezelfde parametersalsop
bedrijfsniveau.Analysesop regio-en landelijk niveauvinden zowel plaatsvoor het
gemiddelde resultaatvan hettotale bedrijf alsvoor het gemiddelde resultaatvangewassen
engewasgroepen (§2.2.1,tabel 1).Dezeworden inverschillende bestandenberekend.
Degemiddelden zijn niet gewogen.Hetgemiddelde resultaatvanhettotale bedrijf bestaat
op regio-en landelijk niveauuit het gemiddelde resultaatvanresp.hetaantal deelnemers
per regioendevolledige groep (38deelnemers).Hetgemiddelde resultaatvan gewassenen
gewasgroepen bestaat uit hetgemiddelde resultaatvan hetaantaltelersmet het betreffende
gewas/gewasgroep.
In RB.XLSwordenvoor het gemiddelde resultaat perbedrijf of gewasdein §2.2beschreven
parametersopgeteld engedeelddoor hetaantaltelers.
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3.

Conclusies en perspectieven

Voor deanalysevandematewaarindedoelenvangeïntegreerde akkerbouw (Wijnandsen
Vereijken, 1992)werden gerealiseerd opde38innovatiebedrijven,envan deknelpunten bij
omschakelingvan eengangbare naar eengeïntegreerde bedrijfsvoering,washetnodig de
bedrijfsvoering in detailte registreren envervolgenste analyserenop het niveauvanperceel,
bedrijf,regioenland (=alle innovatiebedrijven), perjaar enoverdejaren heen.Ditvereiste
eengestandaardiseerd analysemodel gebaseerd opeengestandaardiseerde registratie. Dat
washet uitgangspunt vanFARM.
Debedrijfsdeskundigen geïntegreerde akkerbouwvande DLVhebben debedrijfsvoering van
driejaar met FARM-Rgeregistreerd (1991 t/m 1993).Deregistratievandebedrijfsvoering van
dedriejarenvoorafgaande aanhet project (1987t/m 1989=gangbare uitgangspositie) en
het eersteprojectjaar 1990werd insamenwerking met het PAGVmet FARM-Rgeregistreerd.
Deverschillende gebruikers hebben indeloopvandeafgelopen driejaar eenflinkehoeveelheidervaring opgedaan met het programma,dekinderziektes eruit gehaald endeprogrammeur denodigesuggestiesvoor verbetering aangedragen.Hetresultaat iseenuniform,
gestandaardiseerd registratieprogramma (VanAsperenet al., 1993)eneenuitgekristalliseerdeteeltregistratievanzeventeeltseizoenen.
Deanalysemodule FARM-Aheeft netzo'nsoort groeiprocesondergaan.Aandehandvan
eenleerprocesvandeprogrammeur in interactie metdemogelijkheden van Excel®ende
nodigetussentijdseenvoorlopige analyses(Wijnandset al., 1992a)werd ereen gestandaardiseerdanalysesysteem ontwikkeld. Debedrijfsvoering vande innovatiebedrijven voor de
jaren 1987t/m 1993werdvervolgensgeanalyseerd enderesultaten gerapporteerd ineen
gezamelijkverslagvan PAGV,CABO-DLOenLEI-DLO(Wijnandset al., 1995).
Hoewel FARMontwikkeld werdvoor de38innovatiebedrijven geïntegreerde akkerbouw
kunnen ook anderegroepen plantentelers (akker-entuinbouwers) met bedrijfssystemen
variërendvangangbaar tot ecologische met FARMregistreren enanalyseren.Ditvraagt
slechtseenpaar kleine aanpassingen betreffende hetaantal bedrijven (FARM-RenFARM-A),
endenamenenregio-indelingvandebedrijven (FARM-R).Een voorbeeldvandezeuitbreidingvangebruikersvan FARMishet project 'Akkerbouw naar2000'.Dit iseen gezamenlijk
projectvan DLV,IKC-AGVen Landbouwschap dat in 1993vanstart isgegaan.'Akkerbouw
naar2000'iseenuitbreiding van 'Introductie Geïntegreerde Akkerbouw', enstreeft ernaar
degeïntegreerdeteeltstrategiënontwikkeld op dedrie proefbedrijven voor bedrijfssystemenonderzoek (Wijnands &Vereijken,1992;Wijnands etal.1992b)en experimenteel
geïntroduceerd engetoetst op de38innovatiebedrijven (van Bonet al., 1994;Wijnands et
al.1992b)teverbreden naar depraktijk. Daartoezijn 13groepenvan30tot 40bedrijven
geformeerd,7gecoachedvanuit de DLVen6vanuit aardappelhandelshuizen.
Eenaanvulling op FARM-Avoor grafische presentatievanderesultaten indevormvan
figuren entabellen,FARM-mA(FARM-multiple-year-Analysis),isreedsontwikkeld voor deze
groep bedrijven (VanAsperen,1994).
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