Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de uitrijperiode van mest wordt beperkt
tot het meest effectieve deel, dat dierlijke mest uitsluitend in de rijen wordt
toegepast of dat het vanggewas eerder wordt gezaaid dan waartoe men
nu verplicht is. Uiteraard moeten dergelijke equivalente maatregelen door
de overheid zijn erkend als effectief en controleerbaar. Door het bieden van

deze mogelijkheid stimuleert de overheid ‘best practices’, omdat goede
prestaties worden beloond.
We gebruiken de resultaten van Koeien & Kansen om aangepaste teelt
systemen te bedenken die nu al als equivalent kunnen worden beschouwd,
en we zoeken verder naar nieuwe mogelijkheden. De KringloopWijzer speelt
hierbij een belangrijke rol. Die berekent immers hoe goed meststoffen in
voorgaande jaren door de mais zijn benut. Maar aanvullende voorwaarden
zijn nodig omdat de KringloopWijzer nog niet voor de afzonderlijke percelen
kan rekenen.

Léon Šebek en Roselinde Goselink
Wageningen UR

Extra ruimte kunstmest-stikstof
in pilot goed benut

Frans Aarts & Jouke Oenema
Wageningen UR

Zes melkveebedrijven kregen voor onderzoek in 2014 de ruimte om meer kunstmest-N op hun
bedrijf te gebruiken dan de generieke gebruiksnormen.

Voorsorteren op quotumloos tijdperk
Tabel 1: Resultaten 2013 van Post in vergelijking met de spiegelgroep.

Frank en Ilona Post produceren in Nieuweroord (Drenthe) met 135 koeien bijna 1,2 mln. kg
melk op zo’n 44 ha cultuurgrond. Het bedrijf is met ruim 27.000 kg melk per ha behoorlijk
intensief. De afgelopen jaren was één van de doelstellingen van de maatschap om de kosten
en de financiering per kg melk te verlagen.
In tabel 1 wordt het bedrijf van Post
vergeleken met een groep soortgelijke
bedrijven (spiegelgroep). Opvallend is
dat het inkomen met 13,11 euro per
100 kg melk maar liefst 7,20 euro
hoger ligt. Op bedrijfsniveau praat
je dan al snel over een inkomensverschil van ruim 80.000 euro!
Lager aandeel vaste kosten
Post verwacht de komende jaren – na
afschaffing van de quotering – melkprijzen onder de 30 euro per 100 kg
melk. Om daar op voorbereid te zijn,
zijn lage kosten per kg melk belangrijk. De totale kosten bij Post zijn 4,35
euro per 100 kg melk lager dan bij

de spiegelgroep. Ook de verhouding
tussen variabele en vaste kosten is
voor Post van belang. ‘Met een groter
aandeel variabele kosten ben ik flexibeler en kan ik bij lage melkprijzen
ook besluiten om tijdelijk minder melk
te produceren’, verklaart Post. Sinds
2006 (het jaar van bedrijfsovername)
is het aandeel vaste kosten gedaald
van ongeveer 2/3 toen tot minder dan
de helft nu. Dit lukte door bij nieuwbouw goed op de kosten te letten en
door alle aanwezige productiemiddelen zo goed mogelijk te benutten.

bank was een andere doelstelling.
De financiering lag direct na de overname rond 1,8 euro per kg melk. Door
flink af te lossen, was de schuld al
in 2013 gehalveerd. Hierdoor daalde
ook de rentelast flink. Dit geeft ‘meer
lucht’ bij lagere melkprijzen. De
komende jaren zullen op het bedrijf
van Frank en Ilona vooral in het teken
staan van (verdere) optimalisatie, met
name op het gebied van de veestapel. In een volgend artikel gaan we
hier uitgebreid op in.

Minder afhankelijk van de bank
Minder afhankelijk worden van de

Gerben Doornewaard
LEI Wageningen UR

Post

Spiegelgroep

Verschil

1.180.195

1.058.523

+121.672

Bedrijfsopzet
Totaal geproduceerde melk (kg)
Cultuurgrond (ha)

43,5

47,9

-4,3

27.118

22.765

+4.353

Totale opbrengsten

51,84

52,24

-0,40

Opbrengsten rundveehouderij (a)

48,72

47,93

+0,80

Overige opbrengsten (b)

3,11

4,31

-1,20

Totale kosten (excl. rente)

37,46

41,81

-4,35

Variabele kosten (c)

20,31

18,29

+2,02

Vaste kosten (d)

17,15

23,52

-6,37

Saldo (e = a – c)

28,42

29,64

-1,22

Productieresultaat (f = e + b - d)

14,38

10,43

+3,95

1,27

4,52

-3,26

13,11

5,91

+7,20

Intensiteit (kg melk/ha)
Economisch resultaat (€/100 kg melk)

Betaalde rente (g)
Inkomen uit bedrijf (= f - g)
Bron: Bedrijveninformatienet van het LEI

De bedrijven kregen een vrijstelling, maar hadden zeker niet de vrije
hand. Voor hen gelden alternatieve,
hogere plafonds voor kunstmest-N
gebruik. De bedrijven zijn geselecteerd omdat de opbrengst van gras
en maïs (in kg droge stof en stikstof
per ha) duidelijk hoger is dan de
opbrengsten waarop de gebruiksnormen zijn afgestemd.
Laag bodemoverschot
Meer kunstmest-N resulteert op
deze bedrijven naar verwachting
vooral in meer opbrengst en slechts
tot een beperkte toename van het
stikstofoverschot. Naar verwachting
kunnen deze bedrijven met meer
kunstmest-N toch voldoen aan de
nitraatnorm. In het project wordt
onderzocht hoe de extra kunstmestN wordt verdeeld over de percelen
gras en maïs en over de verschillende snedes gras. Bovendien is
de vraag of de extra stikstof, zoals
verwacht, goed wordt teruggewonnen en of het bodemoverschot van

stikstof lager blijft dan de maximaal
acceptabele hoeveelheid.
Eerste ervaringen
Op 14 november werden de ervaringen en resultaten besproken. De
extra beschikbare stikstof (20 tot 50
kg/ha) is vooral ingezet in gras, maar
soms ook in maïs. Enkele veehouders kozen ervoor de extra stikstof
vooral te geven in de eerste twee
snedes gras in de verwachting dat
de benutting daar het hoogst zou
zijn. Andere veehouders verdeelden
de extra stikstof liever over alle snedes. Hun argument: in de latere snedes kan stikstof belangrijk zijn om
gebreksverschijnselen zoals kroonroest te beperken. Ook het risico
van verliezen door eventueel tegenvallend weer voor de eerste snedes
speelde mee.
Goed benut
De veehouders gaven aan dat de
stikstof goed benut is. De eerste
resultaten laten dat ook zien. De

N-gehaltes in het gras waren op
veel bedrijven al enkele jaren aan
het dalen en dat proces was dit
jaar omgekeerd. Dat is deels ook te
danken aan het relatief warme weer,
waardoor de stikstofmineralisatie in
de bodem goed en vroeg op gang
kwam. Ook de andere Koeien &
Kansen bedrijven zien dit jaar een
stijging van het RE-gehalte in de
voorjaarskuilen.
Opvallend was dat de veehouders in
de discussie over veel meer onderwerpen wilden uitwisselen dan alleen
de stikstofverdeling. Ze zien nauwkeurig en vakkundig aanwenden,
gebruik van de juiste meststoffen
en goed bodembeheer als de basis.
Koos Verloop, Gerjan Hilhorst,
Wageningen UR
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Praktisch haalbaar
Figuur 1 laat zien dat de doelstelling van het convenant in de praktijk technisch
haalbaar is. Ander onderzoek (Van den Pol e.a. 2013) toont dat er voldoende
maatregelen zijn om die reductie zonder extra kosten te realiseren. Ook bij het
doorrekenen (BBPR) van de vijf in Koeien & Kansen meest toegepaste maatregelen voor verschillende Nederlandse bedrijfstypes bleek dat een reductie van
gasvormige emissies kan samengaan met een toename van het bedrijfsresultaat. Figuur 2 geeft daarvan als voorbeeld een bedrijf op zand dat een gras/
mais rantsoen voert en beweiding toepast. Bedrijven die jaarrond opstallen

Doelstelling halen
De Nederlandse melkveesector is
in staat om de doelstelling van het
convenant voor 2020 te halen, maar
daarvoor is een proces van gedragsverandering nodig. De kennis en communicatiekracht van Koeien & Kansen
kunnen daarbij een essentiële rol vervullen, maar alleen in combinatie met
urgentie (beleid), financiële prikkels en
goede managementtools.

2011

tu

Omdat het nitraatgehalte van het grondwater in het zuidelijk zand- en lössgebied nog steeds te hoog is, wordt de norm voor stikstofbemesting van
mais vanaf 2015 20% lager. Dit zal ten koste gaan van de opbrengst. Als
alternatief kan de teler vrijwillig maatregelen nemen met hetzelfde beperkend effect op de nitraatuitspoeling, door een betere benutting van de
stikstof in meststoffen. In ruil voor deze extra verplichtingen mag er dan
meer meststof worden gebruikt (equivalente maatregel).

In het convenant ‘Schone en Zuinige Agrosectoren’ (2008) is afgesproken dat
in 2020 de broeikasgasuitstoot 30% lager is dan in het referentiejaar 1990.
Koeien & Kansen onderzocht de praktische haalbaarheid en consequenties
hiervan. Reductiemaatregelen voor lachgas en methaan zijn benoemd en
toegepast door de Koeien & Kansen pilotbedrijven. Over 2013 realiseerden
zij iets meer dan 30% reductie in broeikasgassen (zie Figuur 1). Daarmee
bevestigt Koeien & Kansen haar voorlopersrol; de bedrijven voldoen al in 2014
aan verwacht beleid in 2020.

2010

Figuur 1. Gerealiseerde K&K broeikasgasemissie 2009-2013 (lachgas + methaan) als
percentage van de gemiddelde emissie op het Nederlandse melkveebedrijf in 1990.
Het gemiddelde is een gewogen gemiddelde naar rato van de landelijke verdeling
van zand-, klei- en veenbedrijven volgens BIN (LEI).
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Equivalente maatregelen maisteelt

Bemesten doe ik liefst op het
moment dat het supergroeizaam
weer is. Het mooiste zou zijn
als veehouders zelf de mest 10
maanden mochten opslaan. Dan
kun je het zelf weten en alleen
bemesten op het moment dat de
plant er iets aan heeft. En je zou
eigenlijk de kilo’s die je het ene
jaar bespaart, mee moeten kunnen nemen naar het volgende
jaar. Als je dat nu doet moet je
om niet in de knoei te komen de
gift op vorig jaar boeken, anders
gaat het niet goed!”

Gebrek aan aandacht
Toch landt de boodschap niet in de
praktijk. Broeikasgassen staan nog
te ver van de dagelijkse werkelijkheid
van de melkveehouder. Maarten Vrolijk
en Michel de Haan hebben geanalyseerd waarom dit zo is: ‘Veehouders
gaan niet aan de slag met reductie van
broeikasgassen vanwege een gebrek
aan urgentie en door onduidelijkheid
over wat te doen en wat daar mee
bereikt wordt. Ook is er een gebrek
aan aandacht bij erfbetreders en leveranciers om broeikasgasemissies te
verminderen en er zijn op dit moment
nauwelijks (financiële) prikkels om hier
mee aan de slag te gaan’.
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Nadenken over perceelgericht
bemesten geeft een impuls aan
andere onderdelen van de ruwvoerwinning. Zo is het van belang om
productiviteit van percelen te kunnen vaststellen. Dat betekent: zo
goed mogelijk schatten met het oog,

Tot ongeveer twee jaar geleden
had ik zelf wat proefveldjes op
het bedrijf. Daaruit bleek dat
elke kilo extra stikstof die ik in
het voorjaar gebruikte, 20 kg
extra droge stof per hectare
opleverde. Als ik diezelfde kilo
stikstof in augustus gebruik,
levert dat maar 5 kg extra op.
Ik probeer op het juiste moment
de productieslag te maken. Bij
droogte krijg ik hier op de zware
klei enorme krimpscheuren. Dan
ga ik geen kunstmest strooien
want dan gaat 60% van de stikstof verloren bij de eerste bui.
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Koos Verloop,
Wageningen UR

hebben vergelijkbare resultaten en
volledig grasbedrijven ook, hoewel
daar de ammoniakreductie duidelijk
minder is.

nt

De algemene doelstelling van ‘productieslag’ was om een toename te
realiseren van de opbrengst van gras
en maïs met 2 ton droge stof per ha.
Het is verleidelijk om onze voortgang
af te meten aan de omvang van de
sleufsilo’s in dit jaar, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het weer
ook mee heeft gewerkt...

-30%
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de grashoogtemeter, met sensoren,
door tellen van opraapwagens per
perceel of een loonwerker gebruiken
die de oogst weegt.
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Samen met Gerard Abbink van
BlggAgroXpertus ontwikkelt Koeien
& Kansen een eenvoudig rekenschema dat hierbij ondersteunt. Het
schema gaat uit van een bemesting
die is afgestemd op de opbrengst.
Een prototype van de tool werd
op 11 november gepresenteerd in
Wageningen op de zeer levendige
bijeenkomst ‘Optimaal verdelen van
mest in een bedrijfsomgeving’. Naast
de deelnemende veehouders waren
ook de bedrijfsadviseurs betrokken
en geïnteresseerd. Het prototype
wordt nog dit najaar verder ontwikkeld en getest op Proefbedrijf De
Marke. Het is de bedoeling dat de
pilotbedrijven het systeem toepassen
als basis van het bemestingsplan van
2015.

Kosteneffectief sturen via voer- en diermanagement op minder methaan en ammoniak is
goed mogelijk. Dat blijkt uit 4 jaar onderzoek in Koeien & Kansen. De Nederlandse praktijk
hoort deze positieve boodschap echter (nog) niet. Er is weinig affiniteit met ‘gasvormige
emissies’. Ammoniak heeft de aandacht dankzij Natura2000, NB-vergunningen en de PAS,
maar broeikasgassen zijn voor het Nederlandse melkveebedrijf nog ‘ver van mijn bed’.
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“Natuurlijk zit iedereen op een
productieslag te wachten, maar
dat betekent natuurlijk niet dat
we het de afgelopen jaren nou
zo slecht gedaan hebben. Zeker
de deelnemers van Koeien &
Kansen proberen altijd al om zo
veel mogelijk voer van het land
te halen. Dit jaar was erg goed,
maar dat komt vooral door het
groeizame weer.

-20%

Reductie lachgas+methaan
ten opzichte van 1990

In het onderzoek ‘Productieslag’ werken 10 Koeien & Kansen bedrijven aan een hogere gewasproductie met de beschikbare
meststoffen. Er zijn veel sleutels voor een productieslag, maar perceelgericht bemesten is overal een aandachtspunt. Het is
de kunst om de bemesting zo goed mogelijk af te stemmen op de behoefte, waarbij meer precisie moet samengaan met een
goede uitvoerbaarheid.

Minder gasvormige emissies:
onbekend maakt onbemind

er

Kees van Wijk over
'Productieslag'

vo

Productieslag en perceelgericht bemesten

Gemiddelde K&K

Figuur 2. Effect van betere voerefficiëntie (+5%), lager vervangingspercentage (-5%),
kortere tussenkalftijd (-20 dagen), hoger maisaandeel (+15%) en methaanarm krachtvoer (-5% methaan) op de gasvormige emissies per kg meetmelk (linker Y-as) en het
bedrijfsresultaat (rechter Y-as) van een typisch Nederlands melkveebedrijf met een
gras/mais rantsoen plus weidegang.

Rijk Baltus over de stikstofpilot
“Ik oogst hier in de Wieringermeer
gras met te weinig ruw eiwit (RE).
Wij zaaien elk jaar veel nieuw land
in, en hebben het water en de zuurstof in de bodem dus goed op orde.
Maar we komen stikstof tekort en
oogsten veel gras met heel weinig
eiwit erin. Ik kom niet aan de benodigde 160 gram RE in het rantsoen
van de koeien en dus moet ik soja
toevoegen. En daarmee komt weer
meer fosfaat het bedrijf op.
Als we meer stikstof op het land
gebruiken en het ook weer oogsten, dan is er niks aan de hand.
Voor een aantal bedrijven is de
steeds strakkere stikstofnorm te
krap geworden. De wet gaat volgens mij uit van een opbrengst van
11 ton per ha, met een stikstofleverend vermogen van 160. Dus als
je grond hebt met een lager vermogen en meer oogst, dan kom
je tekort. Onze voormalige akkerbouwgrond heeft een stikstofleverend vermogen van 80 à 90; dus ik
mis al 70 kilo. Bovendien haal ik 17
tot 18 ton gras per hectare van het
land. Bedrijfsspecifiek bemesten
past dus heel goed bij mijn bedrijf.
Ik heb de extra stikstof die we in
de pilot mogen gebruiken ingezet

in de eerste en tweede snede. Hoe
eerder je meer kunt bemesten, hoe
groter de kans is dat je het terughaalt. We hadden het weer mee dit
jaar en kwamen nu gemiddeld op
157 gram RE, terwijl 140 normaal
is hier. Het zou ideaal zijn om op
170 g RE te komen. Dan moet de
bemesting nog hoger, maar we kijken tijdens de pilot elk jaar of we
een hogere onttrekking hebben
gehaald en werken met het 3-jarige
gemiddelde. Verantwoord bemesten is de toekomst!”

