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Benutten en integreren van belangrijke biologische processen om 
emissies terug te dringen en verdienmodel te verbeteren 
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Hoe de kwaliteit van mest nog verder te 
verbeteren voor betere benutting en 
minder emissies ?
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Lagere nitraatuitspoeling bij hoge drijfmestgift op droogtegevoelig grasland in 

2020. Gepubliceerd op 25 november 2021 



Belang van mest en organische stof boven kunstmest
Uit: Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid:
Lagere nitraatuitspoeling op 
melkveebedrijven met relatief 
weinig kunstmest en veel dierlijke 
mest t.o.v. bedrijven met veel 
kunstmest en weinig dierlijke mest.
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Samenstelling van de melk (in g/100 g melk)  van drie 
bedrijfsystemen (studie in de VS: Benbrook, 2016)

CLA

Omega 6 totaal

Omega 3; totaal

Die 4 biologische processen 
hebben invloed op de 
kwaliteit van het product

Dus: zorgen voor 
kwalitatief goede 
producten met 
meerwaarde in de markt.

Voorbeeld zuivel: zorgen 
voor gezonde en smakelijke 
zuivel voor beter 
verdienmodel



Tweede methode: bodemkwaliteit en precisiebemesting  



Derde typen methoden: door toevoegingen
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chloride; 

zuur; koolstof, e.a.

water

Proef in Korea met zuurstoftoevoeging:
- in varkensmest; van 59 ppm naar 1 ppm
- in drinkwater: na 3 dagen forse daling emissie 



Vierde type methoden: Bewerken van de mest 
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Zera-flex-vloer; scheiden van vaste mest en urine 
via rubberen mat met gaatjes over roostervloer



Werking en meststoffen uit de Lely Sphere
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Minder ammoniakemissie in de 
stal: 
- 75 procent



Belang van bodem- en plantenvoedende bemesting



Rood= Kunstmest KAS
Groen= twee soorten drijfmest



Relatie tussen eiwitpercentage in het rantsoen en reductie 
ammoniakemissie 
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”Several independent 

comparisons indicate 

regenerative farming 

practices enhance the 

nutritional profiles of crops 

and livestock”. 

Studie in Environmental 

Science : Soil health and 

nutrient density: 

preliminary comparison of 

regenerative and 

conventional farming

https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/cms/asset/0ebd17a8-7f2e-4c02-92b6-ae4f277841dc/saj220349-fig-0001-m.jpg
https://acsess.onlinelibrary.wiley.com/cms/asset/0ebd17a8-7f2e-4c02-92b6-ae4f277841dc/saj220349-fig-0001-m.jpg


Hoe op alle bedrijven/innovaties integraal stimuleren voor minder emissies en 
beter verdienmodel in plaats van afzonderlijke  bedrijfsmaatregelen, zoals in 
Noord Nederland ( dan ‘lekverliezen”).

ASB-
doelen:

met fin. stimulans

…tig keer anders innoveren

Concrete financiële stimulans via MINAS 

2.0 (ASB):

Met een stimulering van minstens € 300 

euro/ ha/jaar onder de volgende 

voorwaarden: 

1. stikstofoverschot per ha daalt onder 75 

% van huidig gemiddelde van de sector;

2. koolstofopbouw door organische 

stofopbouw in de bodem van minstens 0,1 

procentpunt;

3. minstens 3 % van oppervlakte van het 

bedrijf heeft extra randenbeheer en/of 

kruidenrijk grasland.





Mineralenbalans van Nederlandse landbouw in 2020; in mln kg 
stikstof (N): MINAS-balans
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Optie voor verlaging Gebruiksnorm totaal stikstof en verhoging 
norm dierlijk mestgebruik.
• Totaal Stikstofgebruiksnorm: - 10 tot -15 procent
• Gebruiksnorm dierlijke mest + 50 kg/ha en Fosfaatgebruiksnorm hoger
• Gewasderogatie en rekeningcourant-systeem in Gebruiksnormen
• Als opmaat naar MINAS 2.0


