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Bodem heeft meer stikstofeffect
René Luijmes

Het verhogen van de stikstofbenutting in de bodem heeft meer
effect op het resultaat van een
melkveebedrijf dan verhoging van
de stikstofbenutting van de koeien.
Dat blijkt uit ruim tweehonderd
Kringloopwijzers van melkveehouders in de Achterhoek en De
Liemers over 2013.
Een betere bedrijfsbenutting
geeft een lagere excretie, een lagere
afvoer van mest en minder aankoop
van voer. Daarmee zijn kosten te
besparen. In totaal zijn 212 Kringloopwijzers over 2013 geanalyseerd in
Oost-Gelderland in het kader van het
project ‘Vruchtbare Kringloop’ van
LTO Noord, waterschap Rijn en IJssel,
Rabobank en ForFarmers Hendrix.
De stikstofbenutting van de
bodem varieert tussen de 40 en 90
procent. De fosfaatbenutting ligt tussen 40 en 120 procent. Door deze grote spreiding is voor veel bedrijven een
betere fosfaat- en stikstofbenutting
in de bodem mogelijk en is winst te
behalen. De spreiding bij het onder-

Resultaten stikstof en fosfaat van deelnemers Kringloopwijzer 2013

Aantal bedrijven

Kleibedrijven

zandbedrijven

gemiddelden

60

152

212

Overschot bedrijf kilo stikstof per hectare

233

197

207

Overschot bodem kilo stikstof per hectare

167

132

142

Percentage stikstofbenutting bedrijf

30,9%

36,5%

34,9%

Percentage stikstofbenutting vee

25,4%

25,9%

25,7%

Percentage stikstofbenutting bodem

61,5%

67%

65,4%

15

9

11

Percentage fosfaatbenutting bedrijf

82,7%

88,9%

87,1%

Percentage fosfaatbenutting vee

32,7%

33,1%

33%

Percentage fosfaatbenutting bodem

85,4%

90,6%

89,2%

Overschot bedrijf kilo fosfaat per hectare

Bron: Vruchtbare Kringloop

deel bodem is veel groter dan bij de
koeien.
Uit de tabel blijkt dat de melkveebedrijven een gemiddeld stikstofoverschot hebben van 207 kilo per hectare
en een gemiddeld fosfaatoverschot
van 11 kilo per hectare. Een overschot
houdt in dat deze mineralen niet goed
zijn opgenomen voor productie van
voer, melk of voor groei. Minder over-

schotten betekenen lagere verliezen.
Het stikstof- en fosfaatoverschot
bij kleibedrijven blijken hoger te zijn
dan bij zandbedrijven. Het grootste
verschil is te herleiden naar de benuttingscijfers in de bodem.
De lagere stikstofbenutting van de
bodem van kleigrond komt door een
hogere stikstofbemesting van grasland en/of een slechtere benutting van

de bemesting. Melkveehouders kunnen nauwkeuriger bemesten door te
letten op het tijdstip van bemesten, de
hoeveelheid mest en het perceel.
Melkveebedrijven op zandgrond
oogsten meer kilo’s droge stof aan
gras: ongeveer 600 kilo meer. Zij halen
jaarlijks 10,4 ton droge stof. Het ruweiwitgehalte van het kuil- en weidegras
bij kleibedrijven is hoger dan bij zandbedrijven. Dat komt mede doordat
kleibedrijven meer beweiden.
Nitraatgehalte
Samen met Vitens wordt het
verband tussen Kringloopwijzer en
grondwaterkwaliteit bekeken in het
kader van de EU-norm. Volgens Peter
Schrijver van LTO Noord beschikt het
drinkwaterbedrijf over veel meetgegevens. Schrijver wil het nitraatgehalte
in de bodem graag onderbouwd zien,
ook in verband met de derogatie. Hij
hoopt dat Vitens proeven gaat doen.
Melkveehouders gaan kijken naar
bodemstructuur en bodemleven.
Deelnemers begonnen met inzaaien
van klaver, bekalken en keken naar
effect van bandenspanning.

‘Steenmeel mogelijk alternatief kalk’
Pieter Stokkermans

Particuliere opslag boter

In de week tot en met 26 oktober is 754
ton aangevraagd voor particuliere opslag
aan boter in de Europese Commissie. De
totale aanvraag bedraagt nu 18.143 ton.
Er is met name vraag vanuit Ierland,
Nederland en België. Verder is er deze
week 1.736 ton aangevraagd aan opslag
voor magere melkpoeder. Het totaal is nu
11.868 ton poeder. De aanvragen komen
met name uit Duitsland, Litouwen en
Spanje.

Weideseizoen duurt voort

Het is dit jaar geen probleem om koeien
tweehonderd dagen weidegang te
bieden. De kans is groot dat de deelnemers van Praktijknetwerk ‘Dynamisch
weiden: weer of geen weer’ hier royaal
overheen gaan. Nog altijd lopen bij de
deelnemende bedrijven in West-Nederland de koeien buiten. Hier bedraagt
de bodemtemperatuur nu ongeveer 15
graden. Dat betekent dat de grasgroei
nog steeds volop doorgaat. Door regelmatig te maaien en schoon land aan te
bieden is de graskwaliteit nog goed.

Verse boter stijgt ook deze week, van
297 naar 299 euro. Vol verstuivingsmelkpoeder draait stationair, waar de
overige zuivelnoteringen dalen, meldt
Productschap Zuivel. Vol verstuivingsmelkpoeder klokt net als vorige week
237 euro. Mager verstuivingsmelkpoeder
extra kwaliteit levert 5 euro in en komt op
190 euro, waar de veevoervariant 7 euro
daalt tot 167 euro. Weipoeder daalt tenslotte 2 euro tot 83 euro. Alle noteringen
zijn per 100 kilo af fabriek, exclusief btw.

Voortgang Dairy Campus

Steenmeel heeft meer positieve eigenschappen dan kalk.
len die de groei van het gras bevorderen. Dit effect is pas na enkele
jaren zichtbaar in de vorm van een
betere kwaliteit en meer opbrengst,
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Royal FrieslandCampina (RFC) gaat in
Gerkesklooster een nieuw kaaspakhuis
bouwen en het pekellokaal herbouwen.
Als gevolg van een zware brand op 29
juli zijn het kaaspakhuis en een deel van
het pekellokaal verloren gegaan. De herbouw kost 30 miljoen euro. Het nieuwe,
geautomatiseerde kaaspakhuis omvat
een opslagcapaciteit voor 2.100 ton
kaas, kaasbehandellijnen en een expeditieruimte. Het is de bedoeling dat het
pakhuis in november 2015 klaar is.

Verse boter blijft stijgen

Steenmeel heeft wellicht toegevoegde waarde voor grasland als
alternatief voor bekalking. Het
praktijknetwerk ‘De onderste steen
boven’ ziet met name kansen voor
de mineralenvoorziening.
Het praktijknetwerk legde dit jaar
op een aantal percelen een proef aan
met steenmeel als alternatief voor
kalk. Qua kosten kan steenmeel de
concurrentie met kalk niet aan. Wel
heeft steenmeel aanvullende voordelen die dit product tot een mogelijk
aantrekkelijk alternatief maken.
Netwerkbegeleider Wim Honkoop van PPP-Agro Advies ziet zeker
kansen voor steenmeel: ‘Een nadeel
van kalk is dat het leidt tot afbraak
van organische stof, wat niet wenselijk is voor de bodemvruchtbaarheid.
Steenmeel heeft dat effect niet.’
Ook bevat steenmeel minera-
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verwacht Honkoop. Uit de praktijkproef bleek overigens ook een direct
effect. De eerste snede had dit jaar
tot wel 20 procent meeropbrengst.
De opbrengst van de tweede snede
was door een hergroeivertraging iets
minder, maar deed de eerdere meeropbrengst niet teniet.
Ook op proefboerderij Zegveld ligt
een proef. ook hier lag de opbrengst
hoger. Een gift van 3.000 kilo steenmeel per hectare leverde 650 kilo
meer droge stof per jaar. Een gift van
1.500 kilo gaf een meeropbrengst van
500 kilo droge stof.
Het netwerk onderzoekt nog wat
de oorzaak is van de toch onverwachte meeropbrengst. Binnenkort volgt
een bodemonderzoek naar onder
andere de hoeveelheid sporenelementen en de pH.
‘Mogelijk werkt de gebruikte soort
steenmeel sneller dan is aangegeven.
Hierdoor is wellicht de pH extra verhoogd, waardoor extra mineralisatie
plaats vindt. Dit leidt niet alleen tot
meeropbrengst, maar ook tot een
hoger eiwitgehalte’, stelt Honkoop.
Het netwerk onderwerpt de
gewasmonsters van dit seizoen ook
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nog aan een uitgebreide analyse. De
deelnemers zijn vooral benieuwd
naar verschillen in eiwitgehalte en
sporenelementen in het gras.
Constante kwaliteit
Honkoop merkt op dat de kwaliteit en de samenstelling van steenmeel over het algemeen constant is.
‘We hebben daarom een steenmeellijst gemaakt met de samenstelling
van ieder steenmeelproduct. Die
enkele met een wisselende samenstelling staat niet op de lijst.’
Verder denkt de netwerkbegeleider dat steenmeel ook op een
andere manier de bodemkwaliteit
kan versterken.‘Met uitzondering van
veen vindt elke bodem zijn oorsprong
in geërodeerd en verweerd gesteente. Dit vormt de ruggengraat van de
bodem.’
‘Elementen uit deze bodemmineralen komen langzaam vrij. Vooral op
zandgronden, maar ook op veen is te
zien dat er vaak weinig sporenlementen in de bodem zitten. Dat is niet
goed voor de bodemkwaliteit. Wellicht kan het steenmeel die ‘fundering’ terugbrengen’, aldus Honkoop.

De bedrijven die de nieuwe Dairy
Campus in Leeuwarden vormgeven, zijn
bekend. De melkveestallen zijn gegund
aan bouwbedrijf Wim Top en Gea Farm
Technologies tekent voor de melkinstallatie. De voeropname-installatie
met de RIC-bakken van het landelijke
kennis- en innovatiecentrum voor de
melkveehouderij komt van Insentec. Het
automatische vulsysteem voor de voerbakken van Trioliet.

Levensduur koe kan langer

Met een stelselmatige aanpak is de
gemiddelde levensduur van de veestapel
te verlengen. Meten is ook hier weten. Tot
die conclusie komt het project ‘Verlengen levensduur melkvee’, dat onlangs
is afgerond. Met het verhogen van de
levensduur van melkvee slaat elke melkveehouder twee vliegen in één klap. Hij
houdt meer geld over in de portemonnee
en draagt bij aan een beter imago van de
melkveesector.

Paardenmishandeling

Er komt een landelijk telefoonnummer
tegen paardenmishandeling. Het gaat
om een initiatief van Henk ten Napel van
Stichting Zinloos Geweld Tegen Dieren,
meldt RTV Oost. Een 24-uurs meldkamer
is volgens hem een effectief middel tegen
het aanhoudende geweld tegen paarden.
Het nummer wordt over een paar weken
bekendgemaakt. Dierenliefhebbers
kunnen zich nu al aanmelden via dierenleedpreventie.nl.

