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Stikstofoverschot in een Stoffenbalans: verlies



Stikstofoverschot per ha en nitraatuitspoeling op melkveebedrijven 
op zand



Stikstofoverschot per ha en nitraat-
uitspoeling op akkerbouwbedrijven.
Stikstofverlies ook fors economisch verlies



Bodem: basis van het bedrijf.
Inzicht in factoren die bodemkwaliteit bepalen: BodemScan





Mogelijke maatregelen, vervolg.

Factoren in 
BodemScan

Mogelijke maatregelen om te 
slechte factor te verbeteren of 
factor goed te houden.

precisie-
bemesting 

Er zijn nu zeer vele mogelijkheden 
om precisiebemesting toe te 
passen door de GPS-techniek en 
de vele machines. De dierlijke 
mest en de kunstmest kan dan al 
of niet in één werkgang worden 
toegediend volgende de 4 J's, dus 
met de juiste meststof, op het 
juiste tijdstip, in de juiste 
hoeveelheden en op de juiste 
plaats. Het gaat er om, eerst de 
bodem te bemesten voor een 
goede bodemkwaliteit en dan het 
gewas. Dus dan ook zorgen dat 
niet alle mestruimte in de 
Mestgebruiksnormen wordt benut 
voor de gewassen, maar dat er 
door precisiebemesting ook 
ruimte komt om de bodem te 
bemesten. 

Kan rijden op 0,5 bar

Mestkeuken voor samenstelling van juiste cocktail 
van meststoffen met water

rijenbemesting

Water



Bemesting met (kringloop-)meststoffen



KAS t.o.v. ammoniumstikstof in het voorjaar



Nieuw Bemestingsadvies voor akkerbouwgewassen aangekondigd m.b.v. Stoffenbalans. 
Doorbraak omdat dat maatwerk op bedrijfsniveau vraagt i.p.v. generieke adviezen (of 
Gebruiksnormen). Doe dat ook voor grasland.

Afrekenbare stoffenbalans

Huidige bemestingsadvies ziet tekort, 
want:
- rekent alleen met recovery
- rekent niet met relatie soort meststof 

en eiwitkwaliteit gras





Benutten van belangrijke biologische processen op een 
bedrijf

In de  
bodem

In de 
opslag 

van 
ruwvoer

In het 
dier

In de 
mest



Voorbeeld: Een bedrijf met 
veel vers gras voeren in 
2020. Met ureummeter op 
het bedrijf 
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Uitspraak Kees Peeters uit Kessel; winnaar 
Dutch Dairy Challenge 2021 “Met hooi 
betere melk, gezondere koe, langere 
levensduur, meer biodiversiteit, minder 
verliezen, meer eiwit van eigen land”
https://www.dutchdairychallenge.nl/nieuws/kees-peeters-wint-de-allereerste-dutch-dairy-challenge/7

https://www.dutchdairychallenge.nl/nieuws/kees-peeters-wint-de-allereerste-dutch-dairy-challenge/7


In Minasperiode daling ureum in melk; daarna zeer beperkt. Met MINAS 
2.0 veel kansen.
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Gemiddeld ureumgehalte melk in Nederland en 
schatting in 2030 bij MINAS 2.0 met bonus  



Innovaties voor reductie 
stalemissies

Gestabiliseerde atomaire vloeibare zuurstof toevoegen aan de drijfmest

De Lely Sphere



Samenvattend voor bemestingsseizoen 2023

• Bodem in Beeld; basis voor Groene Groei; dus neem de tijd om te weten 
hoe te handelen om kwaliteit van bodem te verbeteren

• Optimaal afstemmen met andere belangrijke biologische processen; in 
de bodem, bij winning en opslag van gewassen, in het dier, in de mest

• Inzicht krijgen in effecten op al die processen met een stoffenbalans; 
MINAS 2.0; eventueel aangevuld met koolstofbalans

• Met zo’n balans nog meer verbeteren van vakmanschap en kosten 
besparen.

• Beleid kan sturen met Stoffenbalans en bonus
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