
	  
	  

John	  Baars	  

Meer eigen ruwvoer =  
betere kringloopwijzer 
 





Dirksen	  Management	  Support	  
¨ Hans	  Dirksen	  eigenaar/oprichter	  	  
¨ Vanaf	  1986	  melkveehouder	  (parBme)	  en	  DMS	  (parBme)	  
¨ Vanaf	  2000;	  Begeleiden	  en	  ondersteunen	  op	  gebied	  van:	  	  

¤ Kringloop	  denken	  (Bex	  en	  KringloopWIJZER)	  
¤ Kostprijsbeheersing	  /	  begroQng	  2018	  /	  liquiditeit	  
¤ Bodem	  analyses	  /	  bemesQng	  /	  ruwvoer	  winning	  
¤ Ondernemerschap	  (type	  ondernemer)	  
¤ Rantsoen	  efficiënQe	  
¤ Duurzame	  koeien	  /	  anQbioQca	  gebruik	  /	  koekompas	  

¨ 5	  bijeenkomsten	  per	  jaar,	  waarvan	  4	  in	  het	  winterseizoen	  
¨ Grootschalige	  verwerking	  gegevens:	  CRV,	  BLGG	  en	  

BEX,BEA,BEP,BEN,BEK	  
	  

Mo$o	  
samen	  sta	  je	  sterk	  en	  weet	  je	  meer	  	  

alleen	  ga	  je	  sneller,	  maar	  samen	  kom	  je	  verder	  



John	  Baars	  

•  Ouderlijk	  veebedrijf	  in	  Linschoten	  
•  HAS	  Den	  Bosch,	  Bedrijfskunde	  en	  Agri-‐business	  
•  Wageningen	  UR,	  Bedrijfswetenschappen	  
specialisaQe	  in	  farm-‐management	  

•  3	  maanden	  Portugal	  
•  10	  maanden	  Zweden	  
•  12	  maanden	  Nieuw	  Zeeland	  en	  Australië	  
•  5,5	  jaar	  in	  dienst	  DMS,	  zo’n	  3/4	  dagen	  per	  week	  
studiegroep	  begeleider	  en	  stagebegeleider	  	  



Klanten	  DMS	  





Gebruiksnormen	  fosfaat	  
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Forfaitaire	  normen	  fosfaat	  

•  Normen fosfaat worden ± 6% verlaagd 

•  Melkproductie tov juni 2014, 9.6 % hoger 
•  DMS database; 5% meer koeien op 2 juli 

2015 tov gemiddeld 2014 

Melkproduc7e	  
per	  koe	  

Norm	  2014	  
fosfaat	  

Norm	  2015	  
fosfaat	  

∆	  verschil	  

7875-‐8124	   43,4	   40,6	   6,5%	  

8875-‐9124	   46,3	   43,5	   6,0%	  



Bex	  resultaat	  2014	  

¨ Met Bex laat je zien: efficiënter voerspoor 

Bex	  resultaat	  2015	  



Bex	  resultaat	  

•  VEM / RE en VEM / P verhouding 
•  Rantsoen niveau <170 RE en <4 P 
•  Hoe zit je rantsoen in elkaar? 



BeP	  resultaat	  

•  Alleen nog fosfaat, stikstof is in ontwikkeling 
•  Cijfer voor het bodem/inkuil/uitkuil 

management 
•  BeP = extra plaatsingsruimte 



BeP	  resultaat	  

•  Resultaten over 3 jaar gemiddeld 
•  Bedrijfseigen norm 
•  BeP = extra plaatsingsruimte 



Jaar 2013 2014
Aantal	  kringloopwijzers 15 15
KgMelkGeleverd 865067 906001
KgMMHa 22100 23638
KgMMKoe 9317 9265
JongveePer10MKBex 7,8 7,7
Ureum 21,9 21,1
KgKV100KgMelkBex 23,1 21,9
BedBalOverschotTotaalN 178 154
BedBalOverschotTotaalP2O5 -7,3 -35,0
OpbrengstGrasDS 11921 12383
OpbrengstGrasP2O5 101 116
OpbrengstMaisDS 18468 20727
OpbrengstMaisP2O5 85 105
PercKvemMaïs 42 41
FosfaatForfaitairJaarHa 76,6 77,9
FosfaatSpecifiekJaarHa 81,5 97,3
BEPWinstJaar 4,9 19,4

ProjectMiddenLimburg



Fosfaatoverschot	  

Let	  op:	  een	  sterk	  negaQef	  fosfaatoverschot	  over	  de	  jaren	  heen	  is	  niet	  duurzaam.	  

Bedrijfsspecifiek fosfaatoverschot uitgezet tegen bedrijfsintensiteit 	  



Resultaten	  KLW	  2012,	  2013	  en	  2014	  	  	  	  	  	  
Jaar 2012 2013 2014
Aantal	  bedrijven 349 561 459
KgMelkGeleverd 831077 887052 916168
KgMMHa 17222 18325 18219
OpbrengstGrasDS 11035 10523 11932
OpbrengstGrasP2O5 93,1 87,6 108,8
OpbrengstMaisDS 17540 16803 18588
OpbrengstMaisP2O5 74,6 70,9 87,8
FosfaatForfaitairJaarHa 89,4 87,9 89,0
FosfaatSpecifiekJaarHa 84,9 79,4 99,9
BEPWinstJaar -‐4,5 -‐8,4 10,9



Opbrengst	  ds	  gras	  per	  ha	  



Fosfaat	  benuBng	  bodem	  



Fosfaat	  overschot	  per	  ha/kg	  



Kringloop	  management	  

Benutting eigen ruwvoer verhogen door 
•  Geen water op het land 
•  Geen grond in de kuil, maar op de kuil 
•  Geen broei/ gebruik van toevoegmiddelen 
•  Grasland productie verhogen/ doorzaaien 
•  Aanwenden mest: als het gewas erom 

vraagt en uiteraard precisiebemesting 



Kringloop	  management	  

•  Welke bemestingsgift past bij de 
opnamecapaciteit van het gewas? 

•  Is de temperatuur van de bodem op 
gewenst niveau? 6-8 C / 10 -12 C / >20 C 

•  Is er voldoende vocht? 
•  Draagkracht 
•  Bodemleven 



Zo	  dus?	  	  



Grondgebonden	  groei 	  	  

1.  Fosfaat referentie 2013 
2.  Melkvee Fosfaat Overschot (MFO) 2014 
3.  Groei in fosfaat productie t.o.v. 2014 
4.  Fosfaat overschot per hectare (voor staffel) 
5.  Toelaatbare verwerking 
6.  Verwerking grondgebonden groei    

(MFO 2014 + toelaatbare verwerking) 
7.  Grond behoefte: (MFO 2016 – verwerking 

grondgebonden groei) 



Grondgebonden	  groei 	  	  

•  Gebruik BEX voor het  laten zien van een 
lagere productie fosfaat dan forfaitair 

•  Gebruik BEP voor vergroten 
plaatsingsruimte door onttrekking fosfaat 

Belang kringloopwijzer is groot in 
grondgebonden groei berekening 



Voerkosten	  en	  droge	  stof	  opbrengst	  



Conclusies	  

•  Aanscherpende normen 
•  Inzicht in benuttingen eigen voer via BEX/

BEA/BEP en nu in de Kringloopwijzer 
•  Management instrument, bij winst > meer 

melk in fosfaat quotum 
•  Meer eigen ruwvoer opbrengsten = lagere 

voerkosten 

•  METEN = WETEN (nu bepalen de 
formules!!) 



Vragen?	  

	  
Economische	  &	  Ecologische	  boeren	  

=	  
Kringloop(wijzer)boeren	  

	  
Wij	  zoeken	  nog	  deelnemers;	  wie	  durm??	  


