Bedrijfsspecifiek bemesten weer
stapje verder
Binnen Koeien & Kansen wordt al jaren geëxperimenteerd met bedrijfsspecifieke bemestings
normen. Na de BEP-pilot – waarin de fosfaatdosering afgestemd werd op de bedrijfsspecifieke
onttrekking – en de BEN-pilot – waarin het om dosering van stikstofkunstmest ging, loopt
momenteel ook de BES-pilot. Binnen deze pilot worden de eerdere experimenten gecombi
neerd, om ook veehouders met een minder hoge gewasopbrengst ook de kans te geven zo
gericht mogelijk te bemesten.
In de BES-pilot wordt zoveel dierlijke
mest gebruikt als nodig is om in de
bedrijfsspecifieke fosfaatbehoefte
te voorzien: fosfaatevenwichtsbemesting met dierlijke mest. Wanneer
de stikstof-fosfaat verhouding in de
dierlijke mest constant is, resulteert
dit in een stikstofgift uit dierlijke mest
die hoger is dan de gebruiksnorm. In
deze pilot is dat toegestaan. Om de
maximaal acceptabele overschotten voor stikstof niet te overschrijden, wordt gecompenseerd met een
lager gebruik van kunstmest-stikstof.
Bovendien wordt de drijfmest verdund met water, om de ammoniakemissie te beperken.

Alleen bij hoge opbrengst?
De BES-pilot is begonnen bij drie
bedrijven met een hoger dan generieke opbrengst van stikstof en
fosfaat. Dit jaar zijn hieraan twee
bedrijven toegevoegd met ‘gemiddelde’ opbrengstniveaus, omdat
deze bedrijven ook behoefte hebben aan extra gebruiksruimte voor
dierlijke mest. Elk bedrijf waarvan de
plaatsing van dierlijke mest eerder
beperkt wordt door N dan door P2O5,
kan geen P2O5 evenwichtsbemesting
uitvoeren. Op derogatiebedrijven
mag aanvullen met kunstmestfosfaat immers niet. De BES-pilot maakt
gebruik van deze latente P2O5 ruimte,

met een lagere kunstmest-N gift als
wisselgeld. Binnen ons experiment is
dit mogelijk.
Ervaringen, ook op De Marke
De resultaten van het tweede jaar
zijn nog niet volledig verwerkt. Maar
het eerste jaar maakte al wel duidelijk dat de BES-aanpak vraagt om
een scherp oog. Het goed tot werking laten komen van de drijfmest
is afhankelijk van timing, verdeling,
technieken van mestaanwending en
het op gang komen van mineralisatie. Op koude, langzaam drogende
bodems en in koude jaren is die
traag. Proefbedrijf De Marke speelt
dit ‘spel met de natuur’ al lang. Met
een kunstmest-N gift van 50 kg per
ha en een drijfmest-N gift van 210 kg
per ha en opbrengsten van ongeveer
10 ton ds gras en 15 ton ds maïs per
ha, lukt dat heel goed.
Koos Verloop
Wageningen Livestock Research

Naar bedrijfsspecifiek
bemesten
Om de gewenste waterkwaliteit
te borgen, zijn in Nederland normen vastgesteld voor de maximale hoeveelheden stikstof (N)
en fosfaat (P2O5) die als meststoffen aan gewassen mogen
worden gegeven. Deze normen
zijn afgeleid van een maximaal
acceptabel bodemoverschot.
De bemestingsnormen zijn
gebaseerd op de gemiddelde
opbrengsten. Bedrijfsspecifiek
bemesten gaat uit van gewasonttrekking op het bedrijf, zoals
bepaald met behulp van de
KringloopWijzer.

BedrijfsWaterWijzer gaat testfase in

Goede resultaten BES-pilot
ondanks droog najaar
Kees van Wijk melkt 125 koeien op 45 hectare zware komklei in
Waardenburg, Gelderland. Dit jaar deed hij mee aan de BES-pilot,
die ook in 2017 nog doorloopt. De resultaten zijn goed.
Van Wijk: “De pilot is wat mij
betreft prima verlopen. In het kort
gezegd blijft het vooral een kwestie van enorm finetunen wat betreft
bemesting en de weersomstandigheden. Je moet daar echt gevoel
voor hebben.
Droog najaar
Dit jaar hebben we na half augustus eigenlijk bijna geen regen meer
gehad. De vierde snede was er
toen af en daarna hebben we niet
meer bemest. Omdat het zo droog
was, is de nalevering van stikstof
een stuk minder geweest dan we
hoopten. Maar dat zou met kunstmest niet anders uitgepakt zijn.
De eerste vier sneden hebben
ons 12 tot 13 ton drogestof opgeleverd. Deze kuilen hebben ook
mooie RE-gehalten, alleen de
tweede snede was wat lager. We
hadden verwacht nog minstens
2 ton te kunnen oogsten na half
augustus, maar door de droogte
was de vijfde snede op 15 oktober
maar krap 1 ton. Dat is natuurlijk
heel beperkt voor twee maanden
groei. En het lag echt aan het weer,
niet aan de bemesting. Ik ben hobbymatig weeramateur en ik heb
nog niet eerder meegemaakt dat
de verdamping hoger was dan de
neerslag in de maand september.

Op tijd uitrijden
Aan de andere kant prijzen we
ons gelukkig dat we vrij vroeg
bemest hebben, namelijk eind
juni. Collega’s die in augustus
nog dierlijke mest uitreden, hebben daar niks meer aan gehad. Ik
heb 90 kg stikstof uit kunstmest
minder gestrooid, die 90 kg uit
dierlijke mest kon ik daarom meer
gebruiken. Maar zoals gezegd is
het wel goed opletten om je benutting optimaal te krijgen. Je kunt er
zelf een hoop aan doen. Zo hebben we bijvoorbeeld bij de derde
snede een week gewacht. Als de
verwachting is dat het droog blijft,
dan rijd ik absoluut geen dierlijke
mest uit.
Wat me wel opvalt: Vroeger werd
er gemaaid ten dienste van de
beweiding, maar in augustus wordt
er tegenwoordig vooral gemaaid
ten dienste van de mestopslag.
Je moet zorgen dat je mestopslag groot genoeg is, bij mij kan
er bijna voor 10 maanden in. Op
die manier kun je in het groeiseizoen meer mest uitrijden, op de
juiste tijdstippen. Het is natuurlijk
wat afhankelijk van de grondsoort,
maar als iedereen voldoende mest
kon opslaan, zou je ook geen uitrijdverbod meer nodig hebben.
Ik ben erg tevreden, we gaan volgend jaar gewoon door met de
pilot. En daarna zien we wel weer
verder!”

De BedrijfsWaterWijzer maakt het monitoren van het watermanagement op melkveebedrijven
mogelijk. De Wijzer biedt aanknopingspunten voor verbetering van het watermanagement.
Het is een webapplicatie die opgebouwd is uit zeven modules. De afgelopen maanden zijn
alle modules inhoudelijk uitgewerkt en grotendeels in de software verwerkt. Inmiddels is een
eerste test met de BedrijfsWaterWijzer gestart op vijf melkveebedrijven.
De modules van de
BedrijfsWaterWijzer zijn:
1. Erfwater;
2. Regulering waterbehoefte;
3. Beperking wateroverlast;
4. Uitspoeling naar grondwater;
5. Uitspoeling naar
oppervlaktewater;
6. Drinkwater vee, en
7. Ecologisch slootbeheer.
De BedrijfsWaterWijzer is er niet
alleen om de waterkwaliteit te verbeteren, maar brengt ook de mate
van verdroging of vernatting in beeld.
Bodem en hydrologie zijn hierbij
vooral bepalend.

Bodemtype bepaalt
vochtbeschikbaarheid
Een droogtegevoelige zandgrond
heeft een veel ongunstigere vochtlevering dan een lichte kleigrond. Deze
uitgangssituatie is moeilijk te beïnvloeden. Maar de vochtbeschikbaarheid
kan wel vergroot worden door het
nemen van maatregelen, waaronder
de plaatsing van stuwtjes, het toe
passen van peilgestuurde drainage,
beregening en goed bodembeheer
(voorkomen van verdichting).
Een lichte zandgrond voert daarentegen een teveel aan water makkelijker
af dan een kleigrond. Het peilbeheer
heeft grote invloed. Wateroverlast
verminderen kan bijvoorbeeld met
een aangepast peil, drainage, het bol

leggen van percelen, begreppeling
en – wederom – goed bodembeheer.
Kwaliteitsscore watermanagement
De BedrijfsWaterWijzer geeft per
module en per aspect een kwaliteitsscore voor het watermanagement
(slecht-onvoldoende-matig-goed).
Deze scores zijn te zien op de resultatenpagina. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de bedrijfs
eigen omstandigheden die niet of
nauwelijks te beïnvloeden zijn (zoals
bodemtype) en managementaspecten
(zie Figuur 1). Binnenkort meer over de
ervaringen met het testen van de app.
Idse Hoving en Gert-Jan Noij,
Wageningen University & Research

Figuur 1. Resultaatpagina Bedrijfswaterwijzer met bedrijfseigen condities en kwali
teitsscores voor het management bij de onderdelen ‘waterbehoefte’ en ‘wateroverlast’.

