Schema voor het opsporen en berekenen
van mestoverschotten
Ing. T. A. van Dijk-Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Haren (Gr.)

In de laatste decennia is de vee
bezetting in Nederland en in andere
Europese landen sterk toegenomen.
Om een goed arbeidsinkomen te be
houden werden veel bedrijven ver
groot en/of geïntensiveerd. De rund
veebezetting per ha grasland werd
sterk opgevoerd en tevens ontston
den er veel bedrijven met een niet
aan grond gebonden veestapel (var
kens, kippen, mestkalveren etc.).
In sommige gebieden ontstonden
daardoor mestoverschotten.
Op verzoek van het Directoraat-Ge
neraal Landbouw van de Commissie
van de Europese Gemeenschappen
te Brussel werd door het Instituut
voor Bodemvruchtbaarheid in Haren
een studie verricht over de vraag
hoeveel mest de beschikbare grond
kan verwerken zonder schadelijke
gevolgen voor gewas en milieu.
In dit artikel worden de belangrijkste
normen uit het desbetreffende rap
port (Sluijsmans et al., 1978) samen
gevat in een schema, waarmee
het mogelijk is de grootte van een
eventueel mestoverschot per bedrijf
of per landbouwgebied te berekenen.

Criteria
De op maximale produktie en aan
vaardbare produktkwaliteit gerichte
hoeveelheid mest hangt voor akker
bouwgewassen vooral af van het
stikstofgehalte, voor grasland van
het kaligehalte van de mest. Over
maat aan stikstof werkt bij de mees
te akkerbouwgewassen negatief;
overmaat aan kali op grasland be
vordert het optreden van hypomagnesemie (kopziekte) bij rundvee
(Henkens, 1975; Sluijsmans, 1977).
De behoefte van de verschillende
akkerbouwgewassen aan stikstof
wordt doorgaans uitgedrukt in kg
kunstmeststikstof per ha. Wanneer
deze stikstof via dierlijke mest wordt
toegediend, dan moet men er reke
ning mee houden dat het effect van

100 kg stikstof in dierlijke mest, bij
regelmatig gebruik van mest en een
gelijkmatige verdeling over najaar,
winter en voorjaar, overeenkomt
met 60 kg N in kunstmest (Sluijs
mans en Kolenbrander, 1977; Sluijs
mans et al., 1978).
Indien ervan wordt uitgegaan dat al
le mest van het grondgebonden vee
naar het eigen grasland gaat, dan is
er voor grasland op kleigrond alleen
nog ruimte voor enige additionele
mest (van bij voorbeeld varkens) in
dien preventieve maatregelen tegen
kopziekte worden genomen. Ook op
zandgrond kan nog een hoeveelheid
mest van het niet grondgebonden
vee geplaatst worden. Op beide
grondsoorten geldt dat wanneer de
rundveebezetting groter is dan 3,4
grootvee-eenheden (gve) per ha, er
geen plaats meer is voor andere
mest (Van Dijk, 1979).
De uit het voorgaande te berekenen
mestgiften zijn niet bezwaarlijk uit
een oogpunt van bodemverontreini
ging. Een uitzondering doet zich
voor bij het gebruik van koperhoudende varkensmest. Bij gebruik hier

van kunnen in de akkerbouw na eni
ge tientallen jaren moeilijkheden
met de teelt optreden. Op grasland
kunnen zich bij beweiding met scha
pen al veel eerder moeilijkheden
voordoen.
Vanuit een oogpunt van waterver
ontreiniging zijn stikstof en fosfaat
belangrijk. Over het algemeen is de
bodem een goed filter voor fosfaten.
Bij grote jaarlijkse mestgiften zal op
den duur de fosfaatuitspoeling ver
hoogd worden. Ook kan fosfaat via
afspoeling in het oppervlaktewater
terechtkomen. Het is daarom op
gronden die gevoelig zijn voor fos
faatuitspoeling of fosfaatafspoeling
aan te bevelen niet meer fosfaat toe
te dienen dan het gewas jaarlijks
onttrekt (gem. 60 kg P2O5.
Over het algemeen komt op gras
land en kleibouwland door uitspoe
ling niet meer stikstof in het grond
water terecht dan de EG-norm (op
pervlaktewater bestemd voor drink
water) toestaat, mits niet zwaarder wordt bemest dan nodig is voor
maximale gewasproduktie. Op zandbouwland wordt deze norm, zonder

Tabel 1 Produktie en samenstelling van verschillende soorten dierlijke mest (vol
gens Nederlandse gegevens), gebaseerd op gebruiksklare mest (opslagtermijn 1-2
maanden)
Produk Droge- Orga- N
tie
stof
nische
stof

kg
Rundveedrijfmest1 20200
Varkensdrijfmest2 1600
Kippedrijfmest3
80
Kippemest (vast)3
40
Kuikenmest (vast)4
7
Kalverdrijfmest5
2 200

feO

P2O5

°/oo

°/oo

°/oo

kg

°/oo

95
80
160
322
560
20

60
63
115
230
460
15

4,4
7,0
9,0
12,5
23,0
3,0

90
11,2
0,72
0,50
0,16
6,6

2,0 40
4,7
7,5
9,4
0,75
18,7
0,75
21,0
0,15
1,3
2,9

Één volwassen rund per jaar
Per varkensplaats = 2,2 afgeleverde dierenper jaar
3 Één legkip per jaar
4 Per mestkuikenplaats = 5,5 afgeleverde kuikens per jaar
* Per mestkalverplaats = 2,2 afgeleverde kalveren per jaar
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Verband tussen RE-P en RE-N, resp. RE-K bij diverse diersoorten

dat een bemesting wordt toege
diend, al overschreden. Om ten aan
zien van dit aspect beperkingen aan
te geven lijkt dan ook weinig zinvol.

Mestproduktie en mestgift
Ten einde zo eenvoudig mogelijk
vast te stellen hoeveel mest in een
gebied of op een bedrijf geprodu
ceerd wordt, worden de mesthoeveelheden vertaald in gestandaar
diseerde vee-eenheden. Eén volwas
sen rund produceert per jaar (weide+ stalperiode) 90 kg N, 40 kg P2O5 en
100 kg K2O. Uitgaande van deze
normen als standaard is het mogelijk
met behulp van tabel 1 de produktie
van stikstof, fosforzuur en kali in de
mest per dier (plaats) uit te drukken
in rundvee-equivalenten (RE). Hierbij
bedraagt 1 RE-N 90 kg N, 1 RE-P
40 kg P2O5 en 1 RE-K 100 kg K2O per
jaar*.
Indien de behoefte van een akker
bouwgewas gesteld wordt op a kg
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Mestkalveren
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Fig. 1

1

kunstmest-N per ha, dan kan deze bij
regelmatige toediening ook gedekt
wordendoor 1$?X8k9N
uit dier^ ,
?" (100X8: 90) RE-N
lijke mest of met
§5
Voor akkerbouwgewassen loopt de
waarde a globaal uiteen van 110 kg N
per ha voor granen tot 200 kg N voor
hakvruchten en maïs.
In het bouwplan kan derhalve een
mesthoeveelheid van 2,0 tot 3,7
RE-N toegediend worden, afhanke
lijk van de verbouwde gewassen.
Op grasland kan naast de mest van
het grondgebonden vee gemiddeld
niet meer mest worden toegediend
dan overeenkomt met 40 kg K2O per
ha. Bij een grondgebonden vee
bezetting tussen 3 en 3,4 gve per ha
grasland, kan er nog wat mest van
het niet grondgebonden vee worden
toegediend, waarbij de totale hoe
veelheid mest op grasland niet gro
ter mag zijn dan 3,4 RE-K. Indien de
grondgebonden veestapel groter is
dan 3,4 gve per ha, dan is deze addi
tionele gift verwerpelijk. Dit houdt

in, dat op grasland de kalitoevoer via
dierlijke mest maximaal 3,4 RE-K per
ha kan omvatten.
Op gronden die uit een oogpunt van
oppervlakkige afspoeling (runoff-) of
uitspoeling weinig belastbaar zijn
voor fosfaat, wordt een gift van 60
kg P2O5 ha nog toelaatbaar geacht.
Uit figuur 1 blijkt dat door een gift
van 60 kg P2O5 of 1,5 RE-P per ha de
eerder genoemde N- en K-normen
voor bouwland respectievelijk gras
land niet worden overschreden, wel
ke mestsoort men ook gebruikt.

Schema
Op basis van de gestelde normen
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Schema voor het berekenen van mestoverschotten

werd een schema (dendrogram) ont
wikkeld, waarmee het mogelijk is te
berekenen of er al dan niet sprake is
van een mestoverschot (figuur 2).
In de eerste trap van het schema (Xo)
wordt gekeken naar de totale vee
bezetting, uitgedrukt in RE-P per ha
cultuurland. Is deze maximaal 1,5
RE-P, dan behoeft noch het gewas,
noch het milieu enige schadelijke in
vloed te ondervinden van de dierlij
ke mest die op het land wordt ge
bracht (uitgangsklasse 1). Is de
veebezetting groter dan 1,5 RE-P per
ha cultuurland, dan kan de meerdere
hoeveelheid niet op weinig belast
bare grond worden uitgereden.
In de tweede trap (Xi) wordt geke
ken naar de grondgebonden vee
bezetting per ha grasland. Wanneer
deze niet hoger is dan 3 RE-K, dan
zijn er voor wat betreft deze tak van
veehouderij geen problemen te ver
wachten. Ook wanneer de grondge
bonden veebezetting groter dan 3
maar maximaal 3,4 is, voldoet deze
tak van veehouderij nog aan de nor
men. Wanneer de grondgebonden
veebezetting groter is dan 3,4 RE-K
per ha grasland, dan zal een deel
van de mest afgevoerd moeten wor
den (bij voorbeeld naar het bouw
land).
Als de grondgebonden veebezetting

niet groter is dan 3 respectievelijk
3,4 RE-K per ha grasland, dan wordt
in de derde trap (X2) gekeken naar de
niet grondgebonden veebezetting
(onder andere varkens, kippen, mestkalveren) per ha bouwland. Is deze
niet groter dan 2 RE-N dan behoeft
er in zo'n gebied geen mestover
schot te bestaan (uitgangsklassen 2
en 12).
Wanneer de niet grondgebonden
veebezetting groter is dan 2 RE-N
per ha bouwland, dan kan een deel
van deze mest overgeheveld wor
den naar het grasland op basis van
kali-equivalentie. In de vierde trap
(X3) van het dendrogram is dit een
hoeveelheid van maximaal 0,4 RE-K
per ha grasland, in dat geval worden
de normen nog niet overschreden
(uitgangsklasse 3).
Ook in de vijfde groep (X4) wordt het
teveel op bouwland overgeheveld
naar het grasland op basis van kali
equivalentie. Wanneer nu de som
van de grondgebonden veebezet
ting en het over te hevelen deel van
de niet aan grond gebonden vee
bezetting niet hoger is dan 3,4 RE-K
per ha grasland, dan bestaat er geen
overschotsituatie volgens de gestel
de normen (uitgangsklasse 13).
Wanneer de grondgebonden veebe
zetting groter is dan 3,4 RE-K per ha

grasland, wordt in de zesde trap (Xs)
van het dendrogram die hoeveel
heid mest van de grondgebonden
veebezetting overgeheveld naar het
bouwland (op basis van stikstof
equivalentie), die boven 3,4 RE-K per
ha grasland ligt. De over te hevelen
hoeveelheid wordt opgeteld bij de
niet grondgebonden veebezetting
per ha bouwland. Wanneer dit totaal
niet boven 2 RE-N ligt, dan voldoet
zo'n gebied aan de gestelde normen
(uitgangsklasse 22).
In de zevende trap (Xe) van het sche
ma wordt een splitsing gemaakt op
basis van het percentage granen op
bouwland. De reden hiervoor is, dat
andere gewassen dan granen, bij
voorbeeld aardappelen, bieten en
mais, een aanzienlijk grotere stik
stofbehoefte hebben dan ca. 110 kg
N per ha per jaar. Daarom kan ook
de norm van 2 RE-N per ha bouw
land voor een aantal gebieden ver
hoogd worden (zie figuur 3).
In de achtste, negende en tiende
trap (X7, Xs en X») wordt dan nog ge
keken of op basis van het bouwplan
de veebezetting uitgedrukt in RE-N
per ha bouwland, beneden de dan
geldende tolerantiegrens blijft. Bij
0-25 % granen is de norm 3,2 RE-N
per ha bouwland (uitgangsklassen 4.
14 en 23), bij 25-50 % is de norm 2,8
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RE-N (uitgangsklassen 6, 16 en 25),
bij 50-75 % is de norm 2,4 RE-N (uit
gangsklassen 8, 18 en 27) en bij
75-100% granen is de norm 2,0
RE-N per ha bouwland (uitgangs
klassen 10, 20 en 29).
Wanneer een gebied of een bedrijf
met zijn veebezetting boven deze to
lerantiegrenzen ligt, dan bestaat er
een mestoverschot (uitgangsklassen
5, 7, 9,11,17,19, 21, 24, 26, 28, 30).

toelaatbare hoeveelheid
RE-N

Voorbeeld
Als voorbeeld nemen we een bedrijf
met 10 ha grasland en 10 ha bouw
land. De veestapel bestaat uit 25
melk- en kalfkoeien, 5 pinken, 10 kal
veren en 500 mestvarkens. Op het
bouwland worden 4 ha bieten, 2 ha
snijmais, 3 ha granen en 1 ha con
sumptie-aardappelen geteeld.
Het rundvee behoort tot de grondge
bonden veestapel en omvat 25 x 1
+ 5 x 0,6 + 10 x 0,3 = 31 grootveeeenheden, (voor omrekening zie
CBS, 1976), en produceert 31 RE-N,
31 RE-P en 31 RE-K in de mest.
De varkens behoren tot de niet
grondgebonden veestapel en produ
ceren per plaats en per jaar 11,2 kg N,
7,5 kg P2O5 en 6,4 kg K2O (Zie tabel
1). In totaal wordt door het niet
grondgebonden vee dus geprodu
ceerd:
v 11
?
1

erin

b0U

90
en

= 62 RE-N,

500 x 6'4

100

500 x 7,5
- = 94 RE-P
40

=32 RE-K

In de eerste trap van het schema
wordt gekeken naar de RE-P per ha
cultuurland, in ons voorbeeld
31 +94

=6,25 RE-P per ha.

...

...

Wanneer bij
het bedrijf grond behoort die weinig
belastbaar is voor fosfaat, dan be
staat er reeds een overschot.
20

In de tweede trap wordt gekeken
naar de grondgebonden RE-K per ha
grasland, in dit geval -fjjn = 3'1- We
gaan verder volgens de middelste
tak en kijken dan naar het niet
grondgebonden vee. In dit geval
wordt 6,2 RE-N per ha bouwland ge
produceerd terwijl maar 2 RE-N ge
plaatst kan worden. Er is dus een
overschot, dat gedeeltelijk nog op
het grasland geplaatst kan worden.
In de vijfde trap (X4) wordt deze hoe
veelheid geteld bij de hoeveelheid
RE-K die er al was van het grondge
bonden vee volgens de formule:
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Fig. 3 Toelaatbare stikstofbemesting in RE-N per ha bouwland als functie van de
aard van het bouwplan
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In deze formule betekent NGr : niet
grondgebonden en Gr: grondge
bonden.
In ons voorbeeld komt dit neer op
5,27 RE-K per ha grasland. Ook deze
hoeveelheid is te groot. Via de ze
vende trap (30% granen) en de ne
gende trap (Xs) is dan te berekenen
hoeveel RE-N er nog over zijn en of
deze hoeveelheid voldoet aan de to
lerantiegrens van 2,8 RE-N per ha
bouwland. Uit de volgens het sche
ma te gebruiken formule
(x4-3,4)

NGrRE-N

grasland

)

NGrRE-K

bouwland

)

+

^

is dan de belasting per ha bouwland
te berekenen, in dit geval 5,62 RE-N
per ha.
Er is dus een mestoverschot, over
eenkomend met 5,62 - 2,8 = 2,82
RE-N per ha bouwland. Dit is 2,82 x
90 kg N per ha bouwland, of 2,82 x
90 x 10 kg N op het bedrijf of 2,82 x
90 x 10 x !^°° = 362,6 ton varkensmest (berekend via tabel 1).

Samenvatting
In opdracht van de EG-commissie is
door het Instituut voor Bodem
vruchtbaarheid in Haren een studie
verricht hoeveel mest maximaal op

cultuurgrond uitgereden kan wor
den. Het blijkt dat op bouwland de
stikstofbehoefte, op grasland de ka
libehoefte van het gewas de uit te rij
den hoeveelheid mest bepaalt. Op
gronden die weinig met fosfaat be
lastbaar zijn mag niet meer dan 60 kg
P2O5 per ha per jaar gegeven wor
den.
In dit artikel is een schema bespro
ken waarin de normen verwerkt zijn
en waarmee de omvang van een
eventueel mestoverschot te bereke
nen is. Een en ander is nog eens aan
de hand van een voorbeeld uitge
werkt.
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