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1 - Inleiding
De afgelopen jaren heeft GRASSA! samen met Courage ervaring opgedaan met grasraffinage. De verwachting
van GRASSA! Is, dat de nutriënten benutting op melkveebedrijven met grasraffinage flink omhoog kan. Dit
biedt kansen voor het verlagen van mestafzet en voerkosten en verhogen van de nutriënten benutting.
PPP Agro Advies is gevraagd een verkenning naar de praktische en financiële haalbaarheid van grasraffinage
op 7 melkveebedrijven uit te voeren. Op deze 7 melkveebedrijven is hypothetisch een deel van het gras
geraffineerd. De raffinage producten zijn vervolgens terug in het rantsoen geplaatst en met de
KringloopWijzer zijn de effecten berekend. Het is de bedoeling om op de bedrijven waar we een positief
resultaat boeken grasraffinage ook werkelijk uit te voeren. Dit rapport bevat de resultaten van deze
verkenning.
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2 – Samenvatting.
De effecten van grasraffinage op 7 bedrijven verschillen flink. Met name financieel zijn er grote verschillen
tussen de bedrijven. De behaalde voordelen van grasraffinage variëren van ruim €32,- per ton verwerkt vers
gras tot nog geen €8 Euro per ton verwerkt vers gras. Van de 7 bedrijven scoren er 4 boven de €20,- per ton
verwerkt vers gras.
De verschillen zijn te verklaren vanuit de benutting van het eigen ruwvoer op de bedrijven en de intensiteit.
Grasraffinage heeft het grootste effect op nutriënten benutting als er veel gras wordt gevoerd op een bedrijf
en er niet veel bijgekocht hoeft te worden. Op dergelijke bedrijven is meestal ruim voldoende eiwit en fosfor
aanwezig waardoor de benutting lager licht. Op deze bedrijven liggen de grootste kansen voor grasraffinage.
Op intensieve bedrijven en bedrijven die hun ruwvoer effectief inzetten is de benutting van het eigen eiwit al
hoog. Het effect van grasraffinage is op dergelijke bedrijven geringer, immers er zijn geen dieren die een
ruime overmaat van eiwit en fosfor krijgen.
In de financiële berekening telt het effect van de nieuwe fosfaatwetgeving hard aan. Als extensievere
bedrijven door afroming fosfaatrechten moeten kopen. Is grasraffinage een mogelijkheid om hun
fosfaatproductie te drukken. Zij kunnen daarmee sneden gras met een overmaat aan eiwit en fosfor laten
verwerken en de vezel inzetten bij het jongvee terwijl het eiwit product soja en raap vervangt bij de
melkkoeien. Op die manier drukken ze zowel voerkosten als kosten voor aankoop van fosfaatrechten. Ook
voor intensievere bedrijven die nog ruimte hebben om hun dieren minder fosfaat te gaan voeren en aan de
eisen van grond gebondenheid moeten voldoen maar waarbij die grond is niet beschikbaar is kan
grasraffinage mogelijkheden bieden.
We schatten dat een financieel voordeel voor zowel de veehouder als het raffinage bedrijf een rendement
van 25 Euro per ton vers gras gewenst is. Daarmee schakelt raffinage gelijk met de grasdrogerijen die voor
ongeveer 20 Euro per ton kunnen verwerken.
Onzekerheid in het geheel is het effect van eiwit product en wei op rantsoen niveau zoals mee gerekend in
deze studie. Dit zal verder onderzoek behoeven. Daarom is het advies om op bedrijven waar raffinage
kansrijk is het werkelijk in de praktijk te testen en de effecten op nutriënten benutting, voeding en financiën
te monitoren.
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3 - Achtergrond
Grasraffinage is een innovatieve methode waarbij gras mechanisch ontsloten wordt en eiwit uit het gras
wordt geperst. Naast de grasvezel ontstaat een eiwitproduct met veel kwalitatief hoogwaardige eiwitten, en
een wei met relatief veel suikers en fosfor. Het percentage eiwit dat potentieel benut kan worden van
grasvezel en grassap gezamenlijk is tot 30% hoger dan graskuil. Oorspronkelijk was het idee om de
overschotten aan gras op deze wijze te verwerken en het grassap in te zetten in bijvoorbeeld de intensieve
veehouderij. Door de groei in de melkveehouderij is er in de meeste regio’s echter geen grasoverschot meer
en is deze optie als perspectiefvol afgevallen.
Omdat de meeste melkveebedrijven een ruwvoertekort hebben ontstond het idee om de nutriënten
benutting op het bedrijf fors te verhogen door alle raffinage producten op de bedrijven zelf in te zetten. Tot
recent was het de vraag of de grasvezels (het gras wat overblijft na raffinage) wel door het melkvee
opgenomen zou worden en wat de gevolgen voor de melkproductie zouden zijn. Recent onderzoek (eind
2013) heeft aangetoond dat ingekuilde grasvezels goed opgenomen worden door het melkvee en dat het
grasvezel een gewone graskuil tot 4 kg DS (Droge Stof) kan vervangen zonder gevolgen voor de productie.
Naast een hogere eiwitbenutting, door betere ontsluiting van het eiwit, zorgt het scheiden van stromen voor
kansen om de eiwitbenutting verder te verhogen. Het eiwit in de grasvezel is immers lager dan het ingaande
gras en het eiwit in het grassap is juist veel hoger. Deze stromen kunnen specifiek ingezet worden bij
groepen koeien die het eiwit wel of niet nodig hebben. Hierdoor kan de eiwitbenutting van het vee verder
verhoogd worden. Veel groepen koeien krijgen nu vaak te veel eiwit (met name ouder jongvee en droge
koeien), voor andere groepen moet eiwit aangekocht worden (met name verse koeien).
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4 – Opzet Studie
Op basis van interesse in grasraffinage, regio en bedrijfsopzet zijn 7 bedrijven geselecteerd waar we de
potentie van grasraffinage in kaart hebben gebracht. We hebben gekozen voor 7 verschillende type
bedrijven. Bedrijven die intensief en extensief zijn, met en zonder maïsteelt en op verschillende
grondsoorten. Hierdoor krijgen we een beeld voor welk type
bedrijven grasraffinage het meest interessant is. Deze 7 bedrijven
kwamen uit de netwerken van de betrokkenen bij GRASSA!. Een
voorwaarde was dat op de bedrijven een KringloopWijzer van 2014
aanwezig moest zijn. De ligging van deze bedrijven is in figuur 4.1 te
zien.
Deze studie is niet bedoeld als een wetenschappelijke waterdichte
onderbouwing van de effecten van grasraffinage op de betrokken
bedrijven. Met deze studie is uitgezocht op welke type bedrijven de
grootste kansen voor grasraffinage liggen en is een inschatting
gemaakt van de financiële effecten.
Uitgebreider onderzoek naar het toepassen van grasraffinage in de
praktijk en het meten van de effecten met een controle is een
volgende stap. Ook voederwaarde onderzoek naar de
raffinageproducten is nog nodig. De huidige analyses gaan uit van de Figuur 3.1, A: De Kleijne B: Aarts C: Hartman
matrix gras. In hoeverre deze van toepassing is op de D: Huetink E: Talsma F: Veenstra G: De Vries
raffinageproducten is onbekend.

4.1 Verzamelen en controleren KringloopWijzers
In deze studie gebruiken we de KringloopWijzer als tool om de effecten op stikstof en fosfaat productie voor
en na grasraffinage te berekenen. Van elk bedrijf hebben we daarom de KringloopWijzer bestanden
opgevraagd.
Na ontvangst van de KringloopWijzers zijn ze allemaal gecontroleerd en indien nodig in overleg met de
betrokken veehouders aangepast om te garanderen dat ze de werkelijke situatie op de bedrijven goed
weergeven.

4.2 Grasraffinage tool ontwikkelen.
Grasraffinage gebeurd op basis van vers gras, in de analyse kijken we terug naar 2014. In de KringloopWijzer
staan graskuilen vermeld. Dat betekend dat we de kg Ds. en de gehalten van de kuilen moeten corrigeren
(o.a. voor veld- en conserveringsverliezen) en terugrekenen naar de verwachte gehalten van het
uitgangsproduct. De berekende verliezen zijn aangepast aan het Ds. percentage van de kuil a.d.h.v. van tabel
5.5 Uit het handboek melkveehouderij.
Vervolgens wordt met grasraffinage het verse gras opgesplitst in een aantal stromen. Van deze stromen
hebben we op basis van door GRASSA! geleverde informatie een inschatting gemaakt van de voerderwaarde
van deze stromen (alleen op hooflijnen; VEM, RE en P).
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Het grasvezel product wat ontstaat wordt ingekuild en ook daar vinden conserveringsverliezen plaats. De
conserveringsverliezen zijn in mindering gebracht op de ontstane vezel alvorens deze weer in de
KringloopWijzer is opgenomen.
In Grafiek 4.1 is een voorbeeld te zien van de in- en uitvoer van deze tool.
Tabel 4.1 Rekenmodule vers gras en raffinage producten

4.3 Bedrijfsbezoek samen met voederleverancier
In de volgende fase hebben we alle 7 betrokken bedrijven bezocht. Tijdens elk bezoek was de
voerleverancier aanwezig om mee te denken welk rantsoen technisch mogelijk en haalbaar is.
Tijdens deze bijeenkomsten is gezamenlijk een strategie bepaald vanuit welk perspectief, van het betrokken
melkveebedrijf, de grasraffinage zo effectief mogelijk kan worden ingezet:
1. Welke grassnede raffineren we hypothetisch en is het verstandig om de volledige snede te
raffineren?
2. Hoe gebruiken we de grasvezel in het rantsoen en wat zijn de effecten, oftewel moet er nog met
andere voedermiddelen gecorrigeerd worden door graskuil te vervangen met vezel.
3. Of en hoe gebruiken we het eiwit product in het rantsoen? Wat betekent dat aan vermindering van
aankoop Soja en/of Eiwitrijke brok.
4. Hoe gaan we om met de wei: zetten we die ook in het rantsoen in als suikerrijke bron of gaat hij
direct terug de kelder in en halen we de fosfaat er wel of niet uit.
5. Met name als alleen vezel wordt teruggeplaatst in het rantsoen komt er minder kg Ds. terug in het
rantsoen dan eruit gehaald is. Hier moet een correctie voor plaatsvinden maar met welk product.

4.4 Aangepaste KLW maken
Nadat we de rantsoenen op groepsniveau hadden doorgerekend kon bepaald worden hoeveel en welke
producten we door GRASSA! producten konden vervangen. Deze resultaten vertalen en verwerken we in een
8

aangepaste KLW 2014. Naast de eerder opgestelde KLW van 2014 hebben we dan een alternatieve KLW met
GRASSA! producten.
Door de KringloopWijzers met en zonder GRASSA! producten met elkaar te vergelijken kunnen we de
nutriëntenbenutting bepalen. Met deze cijfers kan ook een betrouwbare indicatie van de gevolgen voor
voeraankoop en mestafzet worden gegeven en de financiële gevolgen daarvan.

4.5 Financiële impact bedrijven
Om de financiële impact van GRASSA! goed in beeld te krijgen maken we een financiële analyse op basis van
de veranderingen door grasraffinage. Daarbij houden we ook rekening met het nieuwe mestbeleid en extra
kosten voor mestopslag en dergelijke.
De volgende zaken zijn meegenomen in de financiële analyse, niet al deze aspecten zijn van toepassing op
alle bedrijven. Dit hangt af van de gemaakte keuzes:








Gevolgen veranderde nutriëntenbenutting op mestafzet en mestverwerking kosten.
Gevolgen veranderde nutriëntenbenutting op kosten rond regelgeving grondgebondenheid.
Gevolgen veranderde nutriëntenbenutting op kosten fosfaatrechten.
Verandering voerkosten, zowel minder krachtvoer aankoop als eventuele extra voeraankoop.
Besparing van kosten voor gras schudden.
Kosten opslag eiwit concentraat.
Kosten opslag wei

4.6 Gevoeligheidsanalyse 10% hogere voerkosten.
De effecten van grasraffinage op de voerkosten bij 10% hogere voerkosten hebben we geanalyseerd.

4.7 Rapportage
De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in een korte rapportage per bedrijf (dit rapport). In de
rapportage ligt de nadruk op de voor de veehouder en zijn adviseur relevante informatie. Denk daarbij aan
de veranderingen in de KLW en de financiële gevolgen daarvan.
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5 - Uitgangspunten
Doel van deze studie was indicatieve berekeningen te maken van de effecten van het toepassen van
grasraffinage op 7 individuele bedrijven. Omdat grasraffinage een innovatie is waarin nog op veel aspecten
verder onderzoek nodig is moesten er tijdens de studie een aantal aannames gedaan worden.
Waar mogelijk is gebruik gemaakt van beschikbare en gevalideerde informatie. Hierbij is veelvuldig gebruik
gemaakt van het handboek melkveehouderij en snijmaïs. Op punten waar aannames nodig waren is dit
gedaan op basis van de expert judgement van de betrokkenen voor de meeste berekeningen. Wat betreft
aannames in het raffinageproces is gebruik gemaakt van de expert judgement van de proces experts van
GRASSA!
In bijlage 1 zijn alle uitgangspunten en aannames gedetailleerd opgeschreven.
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6 – Effecten grasraffinage individuele bedrijven
6.1 Huetink
6.1.1 Bedrijfsportret
Melkveebedrijf Huetink is een melkveebedrijf met 124 melkkoeien en 107 stuks jongvee gelegen in
Bronkhorst (Gelderland). Het bedrijf heeft 47,52 hectare grasland en 3,95 hectare maisland. De grondsoort is
rivierklei. Er wordt geen vers gras verstrekt aan de koeien. Het bedrijf van de familie Huetink produceert
21.995 liter melk/ha. Door deze intensiteit is aankoop van ruwvoer en mestafzet noodzakelijk. Ruwvoer
wordt aangekocht in de vorm van snijmais.
6.1.2 Inzet raffinage en raffinage producten
Op het bedrijf van de familie Huetink hebben we gekozen om een gedeelte van de 4de snede van 2013 te
raffineren. Omdat er een ruwvoertekort is zetten we alle stromen weer in op het bedrijf. Wel kiezen we
ervoor om ook het fosfor uit de wei te scheiden.
Voor de 4e snede is gekozen omdat dit eiwitrijk gras is. Met eiwitrijk stengelarm gras (als najaarsgras) kan
een hoog scheidingsrendement behaald worden en is het lastiger te benutten in het melkveerantsoen.
Er is voor gekozen om vervolgens de vezel in te passen in het jongveerantsoen, hierdoor daalt het gehalte
eiwit en fosfor in het rantsoen. Het eiwitproduct en de wei zonder fosfor worden ingepast in het melkvee
rantsoen en zo kan eiwitrijk krachtvoer bespaard worden.
In tabel 6.1.1 is het resultaat van de (hypothetische) scheiding weergegeven. De verse 4de snede is het
ingaande product. Deze wordt geraffineerd in vezel, eiwitproduct, wei gescheiden van fosfor en afgescheiden
fosfor. De vezel gaat vervolgens naar het jongvee en het eiwitproduct en wei gaat naar de melkgevende
koeien. De afgescheiden fosfor wordt gebruikt als meststof op het land.
Tabel 6.1.1: Raffinage bij Huetink

Input
Verse 4de snede
Output
Vezel na conservering
Eiwitproduct
Wei gescheiden
Afgescheiden fosfor
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Kg ds.

VEM

Ruw eiwit per kg ds.

P per kg ds.

53827

972

224

3,8

32976
11010
5459
1077

891
972
875
-

160 (136)
524
172
-

2,3
5,7
0,95
51,3

6.1.3 Effect Raffinage op N en P2O5 productie en mestafzet.
Hieronder is de mestproductie van de koeien weergegeven voor en na de grasraffinage. De stikstof productie
wordt verlaag met 151 kg stikstof en dit staat gelijk aan 36 M3 mestafzet. De fosfaatproductie daalt relatief
nog sterker doordat er veel fosfor in de wei terecht komt die vervolgens afgescheiden wordt.
Omdat Huetink vastloopt op de plaatsingsruimte van dierlijke stikstof heeft de relatief grotere vermindering
van fosfaatproductie geen invloed op de mestafzet.
Tabel 6.1.2 Effect raffinage op mestproductie

Voor grasraffinage
Na grasraffinage
Afname
M3 mest bij wegen
bemonsteren

N productie in kg
19.872
19.721
151
36

P2O5 productie in kg
5.948
5.738
210

6.1.4 Effect raffinage op productieruimte binnen nieuwe mestwetgeving.
Binnen de nieuwe mestwetgeving zijn drie punten nieuw. Dit is mestverwerking, grondgebondenheid en
fosfaatrechten. Doordat de fosfaatproductie daalt, ontstaat hier meer ruimte.
De familie Huetink heeft een bedrijf met 21.995 kg melk per ha, hierdoor is er op het bedrijf een fosfaat
overschot. Daarom is het noodzakelijk om mest te verwerken of vervangende verwerkingsovereenkomsten
te kopen. Hierdoor levert grasraffinage voordeel op. De fosfaatproductie neemt met 210 kg af, in het oosten
geldt dat tot de referentie 30% verwerkt dient te worden, dit levert 63 kg fosfaat voordeel op voor
mestverwerking.
Op het gebied van grondgebondenheid is bij uitbreiding ook extra grond noodzakelijk. Doordat bij bio
raffinage het overschot kleiner wordt ontstaat de ruimte gelijk aan 0,58 hectare extra grond, dit staat gelijk
aan 4,8 melkkoeien.
Fosfaatrechten gaan uit van de productie, omdat de fosfaatproductie daalt met 210 kg in deze situatie,
kunnen er meer koeien gehouden worden binnen dezelfde hoeveelheid fosfaatrechten. Dit gaat om 4,8 extra
koeien zonder aankoop van fosfaatrechten, mocht het bedrijf niet willen uitbreiden dan kunnen deze
verkocht of verhuurd worden.
6.1.5 Effect raffinage op voerkosten
In 2014 is er in het rantsoen sojaschroot, raapschroot en raapschrootmeel gevoerd ter aanvulling van het
eiwit. Deze producten zijn geheel of gedeeltelijk uit het rantsoen gehaald en vervangen door het eiwit
product en wei afgescheiden van fosfor. Deze keuze is gemaakt in overleg met de voerleverancier.
Door het eiwitproduct en de wei aan de melkgevende koeien en jongvee te verstrekken kan er eiwitrijk
krachtvoer bespaard worden op basis van kg/eiwit, zie tabel 6.1.3. Daarnaast is er 12.124 kg droge stof
ruwvoer nodig om het ruwvoer tekort te dichten, dit wordt fictief aangekocht in de vorm van gras. Voor de
conservering en opname van de vezel wordt smulsiroop toegevoegd.
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Tabel 6.1.3: Veranderingen in voerkosten

Product
Vermindering
Sojaschroot
Raapschroot
Raapschrootmeel
Aanvulling
Graskuil kg droge stof
Smulsiroop
Netto Besparing

Kg Kosten
/kg

Totaal
bedrag

11.037
1.750
4.020

€0,425
€0,205
€0,205

€4.691
€359
€824

12.124
4.702

€0,15
€0,036

€1.187
€169
€3.886

6.1.6 Financiële effecten
Hieronder in tabel 6.1.4 is een overzicht van de besparingen en extra kosten weergegeven die er zijn bij het
toepassen van grasraffinage. Naast de hierboven genoemde kostenbesparingen hoeft het gras niet geschud
te worden en hiermee is er een besparing op graswinning. Het eiwitconcentraat wordt opgeslagen met een
silobagger en de wei wordt opgeslagen in de wei opslag, deze wei opslag en bagger resulteren in
opslagkosten. Alle bovengenoemde punten leiden uiteindelijk tot een voordeel van €8.013,04.
In deze berekening is een snede gras genomen met een omvang van 299,04 vers gras. Dit leidt tot een winst
per ton vers gras van €26,80, hiervan moet de bewerking van het raffineren betaald worden en een
financieel voordeel voor de ondernemer overblijven.
Tabel 6.1.4: financiële effecten grasraffinage

Rendement grasraffinage
Mestafzet
Mestverwerking
Grondgebondenheid
Fosfaatrechten
Voerkosten
Besparing graswinning
Af: Kosten opslag eiwit concentraat
Af: Kosten opslag wei
Totale besparing/jaar
Rendement per ton vers gras
Verwerkte tonnen gras in ds.
Verwerkte tonnen gras vers
Winst per ton vers gras

€ 503,33
€ 94,50
€ 175,35
€ 4.515,00
€ 3.885,70
€ 180,00
€ -450,75
€ -890,10
€ 8.013,04

53,83
299,04
€ 26,80

6.1.7 Gevoeligheidsanalyse
Wanneer de krachtvoeders met 10% in prijs stijgen, veranderen de voerkosten in het financiële overzicht.
Tabel 6.1.5 laat het effect van 10% hogere voerkosten zien, de kostenbesparing door grasraffinage nemen
dan toe. Het rendement per ton gras stijgt met €1,96.
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Tabel 6.1.5: prijsstijging 10% krachtvoeders

Rendement grasraffinage met 10% prijsstijging
krachtvoeders
Voerkosten
€ 4.473,06
Totale besparing/jaar
€ 8.600,39
Rendement per ton vers gras
Winst per ton gras vers

€ 28,76

6.1.8 Effect grasraffinage op nutriëntenbenutting.
Bij Huetink is het effect van raffinage op de nutriëntenbenutting laag. Dit is ook terug te zien in de nutriënten
stromen. Zoals genoemd in onderdeel 6.1.3 neemt de stikstof en fosfaat excretie af maar het effect op het
totaal is niet groot. Dit is ook goed te zien in de stikstof- en fosfaatbenutting op de verschillende niveaus in
de kringloop en zijn er wat verschuivingen maar geen grote wijzigingen.
Daarbij ontstaat het probleem dat de KringloopWijzer niet goed in staat is bij Huetink om de geraffineerde
stromen goed weer te geven. De KringloopWijzer kan niet omgaan met een grasproduct met hele hoge eiwit
gehalten. Deze producten kunnen we door de veiligheidsmarges van de KringloopWijzer niet kwijt bij de
opbrengst van eigen land en komen bij het aangekocht krachtvoer te staan. Dit geeft een vertekend beeld.
In de basis is er een effect op de nutriënten benutting door minder aankoop van producten van buiten het
bedrijf bij een gelijk blijvende output. Bij fosfaat is dit wel zichtbaar.
Grafiek 6.1.1 Benutting in de kringloop voor en na raffinage

Stikstof voor raffinage

Stikstof na raffinage

Fosfor voor raffinage

Fosfor na raffinage
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6.1.9 Conclusies bedrijf
Doordat Huetink in staat is zijn koeien scherp op fosfor te voeren is er voor zijn bedrijf een financieel
voordeel te behalen met grasraffinage. Want het fosforvoordeel telt hard door in het financiële voordeel
voor dit bedrijf. Daarnaast was er op het bedrijf de mogelijkheid om de eiwitvoorziening wat aan te
scherpen. Op dit bedrijf is het raffineren van een snede met relatief veel eiwit in een praktijksituatie ons
inziens daarom reëel. Het rendement ervan is per ton gras ook hoog.
Meer gras raffineren dan één snede zal leiden tot nog lagere fosfaatgehalten in het rantsoen. Gezien het lage
niveau na raffinage is dit niet mogelijk zonder fosfor te gaan aanvullen. Ook wat betreft de eiwitvoorziening
loopt het bedrijf dan snel tegen een grens aan.
In deze analyse hebben we de 4e snede van 2013 geraffineerd. Elk jaar een snede raffineren is op dit bedrijf
mogelijk. Wel kan het zijn dat de fosforvoorziening te krap wordt. Als dat het geval is kan ervoor gekozen
worden om de fosfor niet meer af te scheiden uit de wei.
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6.2 Talsma
6.2.1 Bedrijfsportret
Melkveebedrijf Talsma is een melkveebedrijf met 102 melkkoeien en 70 stuks jongvee gelegen in Aldtsjerk
(Friesland). Het bedrijf heeft 61,27 ha grasland en 9,31 ha maisland in gebruik. De grondsoort is zeeklei.
Talsma voert veel vers gras aan zijn dieren, dit gebeurt door zomerstalvoedering en weidegang. Het bedrijf
produceert 13.290 liter melk/ha. Hiermee is het bedrijf zelfvoorzienend in ruwvoer en mestplaatsingsruimte.
6.2.2 Inzet raffinage en raffinage producten
Voor het bedrijf van de familie Talsma is besloten om de najaarsnede te gaan raffineren. Deze snede wordt
op het moment apart ingekuild en gevoederd aan het jongvee. Door het vrij hoge eiwitgehalte in de
najaarssnede worden vooral de pinken flink boven de eiwitbehoefte gevoerd.
Door na raffinage de vezel aan het jongvee te voeren is er geen sprake meer van een overmaat aan eiwit. De
vezel dekt de voederbehoefte van het jongvee vanaf 14 maanden tot aan het afkalven. Voor de kalveren van
5 maanden tot 14 maanden is met de vezel wel een eiwitaanvulling nodig.
Het eiwitproduct dat ontstaat bij de raffinage kan dienen als eiwitaanvulling bij de melkgevende dieren en bij
het jongvee van 5-14 maanden. Hierdoor kan een groot deel van de eiwitaanvulling in het huidige rantsoen
vervangen worden.
In tabel 6.2.1 is het resultaat van de (hypothetische) scheiding weergegeven. Het verse najaarsgras is het
ingaande product. Deze wordt geraffineerd in vezel, eiwitproduct en wei. De vezel gaat vervolgens naar het
jongvee, Het eiwitproduct naar de melkgevende koeien en het jongvee van 5-14 maanden en de wei wordt
gebruikt als meststof door deze terug de mestkelder in te laten lopen.
Bij een tekort aan ruwvoer zou het te adviseren zijn om de wei niet terug de kelder in te laten lopen, maar
ook in te zetten in het rantsoen. Dit is op het moment echter niet het geval en gaat dit alleen spelen bij een
toename van het aantal melkkoeien.
Tabel 6.2.1: Raffinage bij Talsma

Input
Vers najaarsgras
Output
Vezel na conservering
Eiwitproduct
Wei

Kg ds.

VEM

Ruw eiwit per kg ds.

P per kg ds.

43602

845

197

4,9

30431
10161
7052

849
926
834

149 (130)
419
168

2,9
7,4
10,4

6.2.3 Effect raffinage op N en P2O5 productie en mestafzet.
Hieronder in tabel 6.2.2 is de mestproductie van de koeien weergegeven voor en na de grasraffinage. De
stikstofproductie wordt verlaagd met 275 kg stikstof, dit staat gelijk aan 69 M3 mest. Dit geeft het bedrijf
extra plaatsingsruimte van dierlijke stikstof. Omdat het bedrijf ruimte heeft om mest aan te voeren kan 69
M3 extra aangevoerd worden van een collega melkveehouder in de omgeving. De fosfaatproductie daalt
relatief nog sterker, doordat er veel fosfor in de wei terecht komt.
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Omdat Talsma vastloopt op de plaatsingsruimte van dierlijke stikstof heeft de relatief grotere vermindering
van fosfaatproductie geen invloed op de mestafzet.
Tabel 6.2.2 Effect raffinage op mestproductie

Voor Grasraffinage
Na Grasraffinage
Afname
M3 mest bij forfaitair transport
(boer-boer)

N productie in kg
16.942
16.667
275
69

P2O5 productie in kg
5.225
5.016
209

6.2.4 Effect raffinage op productieruimte binnen nieuwe mestwetgeving.
De familie Talsma heeft een extensief bedrijf, hierdoor is er op het bedrijf geen fosfaatoverschot en hoeft het
bedrijf geen mest te verwerken. Mocht het bedrijf in een situatie komen dat er wel een fosfaatoverschot
ontstaat, dan zal met de huidige omvang, 209 kg fosfaat minder overschot zijn.
Op het gebied van grondgebondenheid geldt hetzelfde, hier is ook nog ontwikkelruimte. Indien deze er niet
meer is levert de grasraffinage het bedrijf 0,58 hectare voordeel op. Dit staat gelijk aan 4,7 koeien extra met
de huidige melkproductie. Op dit gebied worden daarom geen kosten bespaard.
Omdat fosfaatrechten uitgaan van de fosfaatproductie en niet vanuit het fosfaatoverschot, wordt hier
benutbare ontwikkelruimte gecreëerd. Deze ontwikkelruimte omvat 209 kg fosfaat, dit houdt in dat er 4,7
koeien extra gehouden kunnen worden zonder aankoop van fosfaatrechten. Mocht het bedrijf niet willen
uitbreiden dan kunnen deze rechten mogelijk verkocht of verhuurd worden.
6.2.5 Effect raffinage op voerkosten
In 2014 is in het rantsoen soja/raap en eiwitkern brok opgenomen. Deze producten zijn geheel of gedeeltelijk
uit het rantsoen gehaald en vervangen door het eiwitproduct uit grasraffinage. Deze keuzes zijn gemaakt in
overleg met de voerleverancier. De kalveren van 5-12 maanden oud kregen eerst uitsluitend de herfstkuil.
Deze wordt in deze situatie vervangen door vezel en gedeeltelijk eiwit product. Deze kalveren hebben met
een volledig vezelrantsoen te weinig eiwit ter beschikking. Hiervoor dient een eiwitaanvulling gevoerd te
worden in de vorm van eiwitproduct wat vergelijkbaar is met 450kg raap/soja.
Voor een goede conservering van de vezel dient smulsiroop toegevoegd te worden. Daarvoor dient er 4.340
kg smulsiroop aangekocht te worden. Het resterende eiwitproduct zetten we in om eiwitrijke brok in het
rantsoen te vervangen. Dit doen we op basis van kg zuiver eiwit.
Tabel 6.2.3: Verandering Voerkosten

Product
Vermindering
Eiwitkern correctie nP
Simplimix So/Ra 50/50
Eiwitkern extra
Aanvulling
Smulsiroop
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Kg product Kosten
/kg

Totale
Bedrag

6.400
2.310
4.844

€0,338
€0,345
€0,348

€2.163
€797
€1.686

4.340

€0,036

€153

6.2.6 Financiële effecten
Hieronder in tabel 6.2.4 is een overzicht van de besparingen weergegeven die er zijn bij het toepassen van
grasraffinage. Naast de genoemde zaken hoeft het gras niet geschud te worden waardoor er en besparing op
graswinning is. Het eiwitconcentraat wordt opgeslagen in een bagger wat resulteert in opslagkosten. Alle
bovengenoemde punten leiden uiteindelijk tot een totaal kostenvoordeel van €9.052,06.
In deze berekening is een snede gras genomen met een omvang van 275,97 ton gras. Dit leidt tot een winst
per ton vers gras van €32.80, hiervan moet de bewerking van het raffineren betaald worden en een
financieel voordeel voor de ondernemer overblijven.
Tabel 6.2.4: financiële effecten grasraffinage

Rendement grasraffinage
Mestafzet
Mestverwerking
Grondgebondenheid
Fosfaatrechten
Voerkosten
Besparing graswinning
Af: Kosten opslag eiwitconcentraat
Af: Kosten opslag wei
Totale besparing/jaar
Rendement per ton vers gras
Verwerkte tonnen gras in ds.
Verwerkte tonnen gras vers
Winst per ton vers gras

€ 343,75
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.493,50
€ 4.489,62
€ 150,00
€ -424,82
€ -0,00
€ 9.052,06

49,67
275,97
€ 32,80

6.2.7 Gevoeligheidsanalyse
Wanneer de krachtvoeders met 10% in prijs stijgen, veranderen de voerkosten in het financiële overzicht.
Tabel 6.2.5 laat het effect van een 10% hogere voerkosten zien, de kostenbesparing door grasraffinage
nemen dan toe. Het rendement per ton gras stijgt met €1,68.
Tabel 6.2.5: prijsstijging 10% krachtvoeders

Rendement grasraffinage met 10% prijsstijging
krachtvoeders
Voerkosten
€ 4.954,21
Totale besparing/jaar
€ 9.516,64
Rendement per ton vers gras
Winst per ton gras vers

€ 34,48

6.2.8 Effect grasraffinage op nutriënten benutting.
Bij Talsma is het effect van raffinage op de nutriëntenbenutting hoog. Dit is ook terug te zien in de nutriënten
stromen. Zoals genoemd in onderdeel 6.2.3 neemt de stikstof en fosfaat excretie af en neem de
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bedrijfsbenutting toe. Zowel voor stikstof als fosfaat wordt een voordeel gehaald. De stikstof
bedrijfsbenutting met 1% omhoog is veel.
Grafiek 6.2.1 Benutting in de kringloop voor en na raffinage

Stikstof voor raffinage

Stikstof na raffinage

Fosfor voor raffinage

Fosfor na raffinage

6.2.9 Conclusies bedrijf
Talsma is van de onderzochte bedrijven het bedrijf waar we per ton gras uitkomen op het hoogste
rendement en een sterk verbeterde benutting. Dit wordt bereikt doordat het bedrijf een ruwvoeroverschot
heeft en in principe boven de norm van stikstof voert, ook krijgen de dieren voldoende fosfor. Door de
pinken op de norm te voeren met vezel neemt de benutting van zowel stikstof als fosfaat daar sterk toe. Het
overschot aan gras wordt eigenlijk ingezet om krachtvoer te vervangen.
Een onzekere factor is nog wel de besparing op fosfaatrechten. Die beslaan een groot deel van het voordeel.
Op het moment is het nog niet duidelijk hoe de fosfaatrechten verdeeld gaan worden. Mocht het bedrijf net
zoveel rechten krijgen als ruimte dan vervalt het in deze analyse opgenomen voordeel wat betreft fosfaat
rechten. Dit zou het voordeel van grasraffinage bijna halveren.
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Mocht het voordeel wat betreft fosfaatrechten te benutten zijn dan is het op dit bedrijf sterk aan te raden
om actief met een proef met grasraffinage aan de slag te gaan.

20

6.3 Aarts
6.3.1 Bedrijfsportret
Melkveebedrijf Aarts is een melkveebedrijf met 172 melkkoeien en 153 stuks jongvee gelegen in Heusden
gem. Asten (Noord-Brabant). Het bedrijf heeft 64,02ha grasland en 14,86ha maisland in gebruik. De
grondsoort is zand. Er wordt geen vers gras verstrekt aan de koeien. Het bedrijf van familie Aarts produceert
17.490 liter melk/ha. Door deze intensiteit is aankoop van ruwvoer en mestafzet noodzakelijk. Ruwvoer
wordt aangekocht in de vorm van snijmais.
6.3.2 Inzet raffinage en raffinage producten
Voor het bedrijf van de familie Aarts is besloten om de najaarsnede te gaan raffineren. Deze snede wordt op
het moment apart ingekuild en vervoederd aan de pinken. Door het vrij hoge eiwit gehalte in de
najaarssnede worden vooral de pinken flink boven de eiwit behoefte gevoerd. Alle andere diergroepen
worden al scherp op de eiwit norm gevoerd. Er is daar eigenlijk geen ruimte om minder eiwit te voeren
zonder gevolgen voor de productie.
Door na raffinage de vezel aan het jongvee te voeren wordt de overmaat aan eiwit beperkt. De vezel dekt de
voederbehoefte van het jongvee vanaf 12 maanden tot afkalven.
Het eiwit product dat ontstaat bij de raffinage kan dienen als eiwitaanvulling bij de melkgevende dieren.
Hierdoor kan een groot deel van de eiwitaanvulling vervangen worden. Van de wei die ontstaat, scheiden we
ook de fosfor af, hiervoor is in het rantsoen nog ruimte. Deze wei zetten we vervolgens weer in, in het
rantsoen.
In tabel 6.3.1 is het resultaat van de (hypothetische) scheiding weergegeven. Het verse najaarsgras is het
ingaande product. Deze wordt geraffineerd in vezel, eiwitproduct, wei gescheiden van fosfor en het fosfor
product. De vezel gaat vervolgens naar het jongvee, het eiwitproduct en wei afgescheiden van fosfor gaat
naar de melkgevende koeien. De afgescheiden fosfor wordt gebruikt als meststof en verdeeld over het land.
Tabel 6.3.1: Raffinage bij Aarts

Input
Vers najaarsgras
Output
Vezel na conservering
Eiwitproduct
Wei gescheiden
Afgescheiden fosfor

Kg ds.

VEM

Ruw eiwit per kg ds.

P per kg ds.

139.640

945

208

4,9

85.547
28.563
16.757
2.793

866
945
850
-

149 (130)
448
221
-

2,9
7,3
1,2
65,9

6.3.3 Effect raffinage op N en P2O5 productie en mestafzet.
Hieronder in tabel 6.3.2 is het effect van grasraffinage op de mestproductie weergegeven. De stikstof
productie is terug gelopen met 914 kilogram stikstof, omdat het bedrijf van familie Aarts vast loopt op de
plaatsingsruimte van dierlijke stikstof zorgt dit ervoor dat er 228,5 M3 minder mest afgezet noodzakelijk is.
Daarnaast is de fosfaat productie met 481kg terug gelopen.
Tabel 6.3.2 Effect raffinage op mestproductie

N productie in kg
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P2O5 productie in kg

Voor grasraffinage
Na grasraffinage
Afname
M3 mest bij forfaitair transport
(boer-boer)

26.101
25.187
914
228,5

9.223
8.742
481

6.3.4 Effect raffinage op Productieruimte binnen nieuwe mestwetgeving.
De Familie Aarts heeft een bedrijf met 17.490 kg melk per ha, het bedrijf heeft een fosfaat overschot.
Daarom is het noodzakelijk om mest te verwerken of vervangende verwerkingsovereenkomsten te kopen.
Hierdoor levert grasraffinage voordeel op omdat hiermee de fosfaat productie met 481 kg terug gaat. Dit
betekend bij het regionale verwerkingspercentage van 50% verwerkt dat er 240,5 kg fosfaat minder verwerkt
hoeft te worden.
Op het gebied van grondgebondenheid is bij uitbreiding ook extra grond noodzakelijk. Doordat bij
bioraffinage het overschot kleiner wordt ontstaat de ruimte gelijk aan 4,01 hectare extra grond, dit staat
gelijk aan 11,8 melkkoeien. Echter omdat er grond beschikbaar is en het saldo van de grond bij maisteelt vrij
hoog is verhoogd het rendement van grasraffinage op grondgebondenheid beperkt tot €1205, -.
Fosfaatrechten gaan uit van de productie, omdat de fosfaat productie daalt met 481 kg in deze situatie,
kunnen er meer koeien gehouden worden binnen dezelfde hoeveelheid fosfaatrechten. Dit gaat om 11,8
extra koeien zonder aankoop van fosfaatrechten, mocht het bedrijf niet willen uitbreiden dan kunnen deze
verkocht of verhuurd worden. Hiermee is een fors financieel voordeel van €5531,50 te behalen.
6.3.5 Effect raffinage op voerkosten
In 2014 is er in het rantsoen een eiwitrijke brok (Balans Amino) opgenomen ter aanvulling van het eiwit. Dit
product is gedeeltelijk uit het rantsoen gehaald en vervangen door het eiwit product en wei afgescheiden
van fosfor. Deze keuze is gemaakt in overleg met de voerleverancier.
Door het eiwitproduct en de wei aan de melkgevende koeien te verstrekken kan 42.415 kg Balans Amino
bespaard worden op basis van kg eiwit. Daarnaast is er 24.453 kg droge stof ruwvoer nodig om het ruwvoer
tekort te dichten, dit wordt fictief aangekocht in de vorm van gras. Voor een goede conservering van de vezel
wordt smulsiroop toegevoegd om een goed conserveringsproces te creëren.
Tabel 6.3.3: Veranderingen in voerkosten

Product
Vermindering
Balans Amino
Aanvulling
Graskuil kg droge stof
Smulsiroop

Kg Kosten
/kg

Totaal
bedrag

42.415

€0,355

€15.057

24.453
12.199

€0,15
€0,036

€3.668
€439

6.3.6 Financiële effecten
Hieronder in tabel 6.3.4 is een overzicht van de besparingen weergegeven die er zijn bij het toepassen van
grasraffinage. Naast de hierboven genoemde punten hoeft het gras niet geschud te worden en hiermee is er
een besparing op graswinning. Het eiwitconcentraat wordt opgeslagen in een bagger en de wei wordt
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opgeslagen in de wei opslag, deze wei opslag en bagger resulteren in opslagkosten. Alle bovengenoemde
punten leiden uiteindelijk tot een besparing van €18.241,64.
In deze berekening is een snede gras genomen met een omvang van 775,78 ton vers gras. Dit leidt tot een
winst per ton vers gras van €23,51. Van dit bedrag moet de bewerking van het raffineren betaald worden en
een financieel voordeel overblijven voor de ondernemer.
Tabel 6.3.4: Financiële effecten grasraffinage

Kosten besparing grasraffinage
Mestafzet
Mestverwerking
Grondgebondenheid
Fosfaatrechten
Voerkosten
Besparing graswinning
Af: Kosten opslag eiwit concentraat
Af: Kosten opslag wei
Totale besparing/jaar
Kosten besparing per ton vers gras
Verwerkte tonnen gras in ds.
Verwerkte tonnen gras vers
Kosten besparing per ton vers gras

€ 3.199,00
€ 360,75
€ 1204,91
€ 5.531,50
€ 9.683,91
€ 780,00
€ -976,87
€ -1.541,55
€ 18.241,64

139,64
775,78
€ 23,51

6.3.7 Gevoeligheidsanalyse
Wanneer de krachtvoeders met 10% in prijs stijgen, veranderen de voerkosten in het financiële overzicht.
Tabel 6.3.5 laat het effect van een 10% hogere voerkosten zien, de kostenbesparing door grasraffinage
nemen dan toe. Het rendement per ton gras stijgt met €1,94.
Tabel 6.3.5: prijsstijging 10% krachtvoeders

Rendement grasraffinage met 10% prijsstijging
krachtvoeders
Voerkosten
€ 11.189,64
Totale besparing/jaar
€ 19.747,73
Rendement per ton vers gras
Winst per ton gras vers

€ 25,46

6.3.8 Effect grasraffinage op nutriënten benutting.
Bij Aarts is het effect van raffinage op de nutriënten benutting vrij voed. Dit is terug te zien in de
nutriëntenstromen. Zoals genoemd in onderdeel 6.3.3 neemt de stikstof en fosfaat excretie af. De stikstof
benutting van het bedrijf neemt met 3% toe. Ook de fosfaat benutting stijgt flink. Dit is ook te danken aan de
grote van de herfstkuil er en het feit dat de vezel van deze volledige kuil zonder aanvullingen bij de pinken
weggezet kon worden.
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Grafiek 6.3.1 Benutting in de kringloop voor en na raffinage

Stikstof voor raffinage

Stikstof na raffinage

Fosfor voor raffinage

Fosfor na raffinage

6.3.9 Conclusies bedrijf
Het effect van grasraffinage is positief op het bedrijf van de familie Aarts. Bij de familie Aarts is dit vooral te
danken aan de beperking van de stikstof productie en de afname van de fosfaatproductie. Doordat op het
bedrijf veel tonnen worden verwerkt gaat het ook om een vrij groot voordeel in kg stikstof en fosfaat. Op het
bedrijf van de familie Aarts is voldoende fosfaat uit andere voedermiddelen aanwezig om de wei af te
scheiden. Dit veroorzaakt het grote effect op fosfaatproductie.
Door de lagere fosfaat productie hoeven er waarschijnlijk minder fosfaatrechten gekocht te worden. Bij
invoering van fosfaatrechten is de kans groot dat het bedrijf deze moet kopen of zal moeten krimpen.
Het effect op grondgebondenheid is beperkt omdat er voldoende grond in de buurt beschikbaar is en de
extra grond ook saldo oplevert. Het bedrijf realiseert een flink deel van de besparing ook op de voerkosten.
Daarbij is de opmerking wel op zijn plaats dat we er in deze analyse vanuit gaan dat we de eiwitrijke brok op
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basis van kilo’s ruw eiwit kunnen vervangen. Er is verder voederwaarde onderzoek nodig naar het eiwit
product en de wei om uit te zoeken of dit werkelijk mogelijk is zonder gevolgen voor de melkproductie.
Vooral als er door fosfaatrechten minder dieren gehouden mogen worden of als het bedrijf zou willen
groeien, kan Grasraffinage flink rendement bieden. Het rendement is echter minder dan op de bedrijven
waar een grasoverschot is.
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6.4 Kleijne
6.4.1 Bedrijfsportret
Melkveebedrijf De Kleijne is een melkveebedrijf met 81 melkkoeien en 57 stuks jongvee gelegen in Landhorst
(Noord-Brabant). Het bedrijf heeft 37,9 ha grasland waarvan 15 ha beheers grasland en 9,25 ha maisland in
gebruik. De grondsoort is Zand. De koeien en pinken worden geweid in het seizoen. Het bedrijf van familie
De Kleijne produceert 15.239 liter melk/ha. Door deze intensiteit is aankoop van ruwvoer en mestafzet
noodzakelijk. Ruwvoer wordt aangekocht in de vorm van snijmais.
Het bedrijf van familie De Kleijne is een koeien en kansen bedrijf, hierdoor is er al jarenlang veel aandacht
voor een optimale nutriënten benutting.
6.4.2 Inzet Raffinage en raffinage producten
Voor het bedrijf van de Familie De Kleijne is besloten om de 4de snede te gaan raffineren. Doordat er op het
bedrijf vrij veel geweid wordt is dit een relatief kleine snede. Deze snede wordt op het moment apart
ingekuild en vervoederd aan de pinken en droge koeien. Door een kleine verlaging van het maïsaandeel in dit
rantsoen kan de vezel ingepast worden in het rantsoen van de pinken en droge koeien en dekt het rantsoen
de behoefte van de dieren.
Het eiwit product dat ontstaat bij de raffinage kan dienen als eiwitaanvulling bij de melkgevende dieren.
Hierdoor kan een groot deel van de eiwitaanvulling vervangen worden. De wei afgescheiden van fosfor
wordt tevens in gepast in het rantsoen van de melkgevende dieren. De afgescheiden fosfor wordt gebruikt
als meststof en verdeeld over het land.
In tabel 6.4.1 is het resultaat van de (hypothetische) scheiding weergegeven. De verse 4de snede is het
ingaande product. Deze wordt geraffineerd in vezel, eiwitproduct en wei afgescheiden van fosfor en
afgescheiden fosfor.
Omdat er door het raffineren van het gras minder ruwvoer overblijft, ontstaan een ruwvoertekort van 7.129
kg Ds. Dit tekort kopen we aan in de vorm van gras.
Tabel 6.4.1: Raffinage bij De Kleijne

Input
Verse 4de snede
Output
Vezel na conservering
Eiwitproduct
Wei gescheiden
Afgescheiden fosfor

Kg ds.

VEM

Ruw eiwit per kg ds.

P per kg ds.

36860

998

211

4,1

22581
7540
4423
737

915
998
899
-

149 (130)
454
233
-

2,5
6,2
1,0
55,4

6.4.3 Effect raffinage op N en P2O5 productie en mestafzet.
Hieronder in tabel 6.4.2 is het effect van grasraffinage op de mestproductie weergegeven. De stikstof
productie is terug gelopen met 108 kilogram stikstof, omdat het bedrijf van familie De Kleijne vast loopt op
de plaatsingsruimte van dierlijke stikstof zorgt dit ervoor dat er 30 M3 minder mest afgezet noodzakelijk is.
Daarnaast is de fosfaat productie met 44 kg terug gelopen.
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Tabel 6.4.2 Effect raffinage op mestproductie

Voor grasraffinage
Na grasraffinage
Afname
M3 mest wegen bemonsteren

N productie in kg
11.958
11.850
108
30

P2O5 productie in kg
4.473
4.429
44

6.4.4 Effect raffinage op Productieruimte binnen nieuwe mestwetgeving.
Familie De Kleijne heeft een bedrijf met 15.239 kg melk per ha, hierdoor is er op het bedrijf een fosfaat
overschot. Daarom is het noodzakelijk om mest te verwerken of vervangende verwerkingsovereenkomsten
te kopen. Door gras raffinage wordt de fosfaat productie met 44 kg verlaagd. Het regionale
verwerkingspercentage bedraagt 50% waardoor 22 kg fosfaat minder verwerkt hoeft te worden. Dit levert
een besparing op van: €33, -.
Op het gebied van grondgebondenheid is bij uitbreiding ook extra grond noodzakelijk. Doordat bij
grasraffinage het overschot kleiner wordt ontstaat de ruimte gelijk aan 0,18 hectare extra grond (maisland),
dit staat gelijk aan één koe. Omdat grond in de buurt beschikbaar is, en de teelt van mais op deze grond
rendement oplevert is het effectieve voordeel van de grondgebondenheid klein. De besparing bedraagt:
€55,-.
Fosfaatrechten gaan uit van de productie, omdat de fosfaat productie daalt met 44 kg na grasraffinage. Hoeft
er waarschijnlijk minder gekocht te worden na afroming van de fosfaatrechten. Hier zit nog wel een kleine
onzekerheid in. Als er niet afgeroomd wordt en het bedrijf geen groeiplannen heeft is dit voordeel in de
praktijk niet te benutten. We gaan er vanuit dat dit wel het geval gezien de intensiteit van het bedrijf. Het
voordeel bedraagt dan; €946, -.
6.4.5 Effect raffinage op voerkosten
In 2014 is er in het rantsoen Balans correct nP gevoerd voor eiwit aanvulling. Dit product is gedeeltelijk uit
het rantsoen gehaald en vervangen door het eiwit product en wei. Deze keuze is gemaakt in overleg met de
voerleverancier.
Door het eiwitproduct en de wei aan de melkgevende koeien te verstrekken kan 15.083 kg balans correct nP
bespaard worden op basis van de nieuwe rantsoen berekening. Daarnaast is er 7.219 kg droge stof ruwvoer
nodig om het ruwvoer tekort te dichten, dit is fictief aangekocht in de vorm van graskuil. Daarnaast worden
er duurdere mineralen verstrekt om aan de fosfor behoefte van de dieren te voldoen. Het rantsoen is na
raffinage bij de pinken te arm aan fosfor. Daarom moet hier gecorrigeerd worden met de aankoop van extra
fosformineralen. Voor een goede conservering van de vezel wordt smulsiroop aangekocht en toegevoegd.
Tabel 6.4.3: Veranderingen in voerkosten

Product
Vermindering
Balans correct nP
Aanvulling
Graskuil kg droge stof
Fosfor mineralen
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Kg Kosten
/kg
15.083

Totaal
bedrag

€0,325

€4.902

7.219
€0,15
2 ct. per dier per dag

€1.083
€45

Smulsiroop

3.220

€0,036

€116

6.4.6 Financiële effecten
In tabel 6.4.4 is een overzicht van de besparingen en meerkosten weergegeven die er zijn bij het toepassen
van grasraffinage. Naast de hierboven genoemde punten hoeft het gras niet geschud te worden en dit is een
besparing op graswinning. Het eiwitconcentraat wordt opgeslagen in een bagger en de wei wordt opgeslagen
in de wei opslag, deze wei opslag en bagger resulteren in opslagkosten. Alle bovengenoemde punten leiden
uiteindelijk tot een voordeel van €1.554,38.
In deze berekening is een snede gras genomen met een omvang van 204,78 ton vers gras. Dit leidt tot een
winst per ton vers gras van €7,68 hiervan moet de bewerking van het raffineren betaald worden en er moet
een financieel voordeel voor de ondernemer overblijven.
Tabel 6.4.4: financiële effecten grasraffinage

Rendement grasraffinage
Mestafzet
Mestverwerking
Grondgebondenheid
Fosfaatrechten
Voerkosten
Besparing graswinning
Af: Kosten opslag eiwit concentraat
Af: Kosten opslag wei
Totale besparing/jaar
Rendement per ton vers gras
Verwerkte tonnen gras in ds.
Verwerkte tonnen gras vers
Winst per ton vers gras

€ 387,69
€ 33,00
€ 55,11
€ 946,00
€ 1.072,95
€ 126,00
€ -436,66
€ -611,34
€ 1.572,75

36,86
204,78
€ 7,68

6.4.7 Gevoeligheidsanalyse
Wanneer de krachtvoeders met 10% in prijs stijgen, veranderen de voerkosten in het financiële overzicht.
Tabel 6.4.5 laat het effect van een 10% hogere voerkosten zien, de kostenbesparing door grasraffinage
nemen dan toe. Het rendement per ton gras stijgt met €2,39. Op het bedrijf van De Kleijne is het effect van
hogere voerkosten relatief groot, hierdoor neemt het voordeel snel toe.
Tabel 6.4.5: prijsstijging 10% krachtvoeders

Rendement grasraffinage met 10% prijsstijging
krachtvoeders
Voerkosten
€ 1.563,14
Totale besparing/jaar
€ 2.062,95
Rendement per ton vers gras
Winst per ton gras vers
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€ 10,07

6.4.8 Effect grasraffinage op nutriënten benutting.
Bij De Kleijne is het effect van raffinage op de nutriëntenbenutting laag. Dit is ook terug te zien in de
nutriënten stromen. Zoals genoemd in onderdeel 6.4.3 neemt de stikstof en fosfaat excretie af maar het
effect op het totaal is niet groot. Dit is ook goed te zien in de stikstof en fosfaat benutting op de verschillende
niveaus in de kringloop. Dit is te danken aan de efficiënte inzet van het eigen ruwvoer op het bedrijf van de
Kleijne.
Grafiek 6.4.1 Benutting in de kringloop voor en na raffinage

Stikstof voor raffinage

Stikstof na raffinage

Fosfaat voor raffinage

Fosfaat na raffinage
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6.4.9 Conclusies bedrijf
Het is goed zichtbaar dat op bedrijven waar de nutriënten benutting al hoog is, het moeilijker is om met
grasraffinage voordeel te halen. De oorzaken hiervan liggen in de efficiënte inzet van het eigen ruwvoer en
de beperkte aanvulling van krachtvoer. Hierdoor zijn er minder voerstromen waar met grasraffinage nog flink
rendement te behalen valt. Wat ook meetelt is dat de kosten voor aparte opslag van de wei bij kleinere
hoeveelheden relatief hoog zijn. Als de wei in een bestaande opslag op te slaan zou zijn, stijgt het
rendement. Maar zelfs zonder kosten voor de opslag van wei komt het rendement maar net boven de €10
Euro per kg product.
Door dit relatief lage rendement is inzet van grasraffinage op het bedrijf van de Kleijne niet aan te raden.
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6.5 Hartman
6.5.1 Bedrijfsportret
Melkveebedrijf Hartman is een melkveebedrijf met 111 melkkoeien en 78 stuks jongvee gelegen in Heibloem
(Limburg). Het bedrijf heeft 25,98 ha grasland en 8,04 ha maisland in gebruik. De grondsoort is zand. De
pinken en droogstaande koeien worden geweid in het seizoen. Het bedrijf van familie Hartman produceert
30.587 liter melk/ha. Door deze intensiteit is aankoop van ruwvoer en mestafzet noodzakelijk. Ruwvoer
wordt aangekocht in de vorm van snijmais en gras.
6.5.2 Inzet Raffinage en raffinage producten
Voor het bedrijf van de familie Hartman is gekozen om een najaarsnede te gaan raffineren, deze heeft een
relatief hoog eiwit. Deze snede wordt op het moment apart ingekuild en vervoederd aan de melkgevende
koeien.
Na raffinage wordt de vezel aan het jongvee gevoerd dit omdat het fosfor gehalte van de vezel te laag is voor
de melkgevende koeien. Als we het zouden toepassen bij de melkgevende dieren moeten we ook corrigeren
voor fosfor door bijvoorbeeld fosforrijke mineralen aantekopen. Om dat te voorkomen zetten we de vezel in
bij het jongvee. Met het inpassen van de vezel bij het jongvee kunnen deze dieren scherp op de norm
gevoerd worden.
Het eiwitproduct en wei dat ontstaat bij de raffinage wordt ingezet als eiwitaanvulling bij de melkgevende
dieren. We kiezen ervoor om de wei niet af te scheiden van de fosfor. Dit omdat deze anders niet vervoederd
kan worden aan de melkgevende koeien in verband met de fosfor behoefte van deze dieren. Zowel
voerleverancier als veehouder gaf aan dat het niet gewenst is om minder fosfor aan de melkgevende dieren
te gaan verstrekken. Hierdoor was het niet mogelijk om de fosfor uit de wei te scheiden.
In tabel 6.5.1 is het resultaat van de (hypothetische) scheiding weergegeven. Het verse najaarsgras is het
ingaande product. Deze wordt geraffineerd in vezel, eiwitproduct en wei. De vezel gaat vervolgens naar het
jongvee, het eiwitproduct en wei naar de melkgevende koeien.
Tabel 6.5.1: Raffinage bij Hartman

Input
Vers najaarsgras
Output
Vezel na conservering
Eiwitproduct
Wei

Kg ds.

VEM

Ruw eiwit per kg ds.

P per kg ds.

27798

845

220

4,2

17030
5686
3946

888
968
871

160 (140)
474
223

2,5
6,3
8,9

6.5.3 Effect Raffinage op N en P2O5 productie en mestafzet.
Hieronder is de mestproductie van het melkvee weergegeven voor en na de grasraffinage. De stikstof
productie wordt verlaag met 210 kg stikstof dit staat gelijk aan 61 M3 mestafzet. De fosfaat productie daalt
ook met 14 kg.
Omdat Hartman vastloopt op de plaatsingsruimte van dierlijke stikstof heeft de daling in fosfaat productie
geen invloed op de mestafzet.
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Tabel 6.5.2 Effect raffinage op mestproductie

N productie in kg
15.770
15.560
210
61

Voor grasraffinage
Na grasraffinage
Afname
M3 mest bij wegen
bemonsteren

P2O5 productie in kg
4.732
4.718
14

6.5.4 Effect raffinage op Productieruimte binnen nieuwe mestwetgeving.
De familie Hartman heeft een bedrijf met 30.587 kg melk per ha, hierdoor is er op het bedrijf een groot
fosfaat overschot. Daarom is het noodzakelijk om mest te verwerken of vervangende
verwerkingsovereenkomsten te kopen. Door een lagere fosfaat productie van 14 kg moet er bij het regionale
verwerkingspercentage van 50% 7 kg fosfaat minder verwerkt te worden. Dit komt neer op €10,50.
Door de geringe afname van de fosfaatproductie is ook het netto effect op grondgebondenheid gering. Na
aftrek van het saldo van de mais en gras op extra grond is het netto effect €12, Fosfaatrechten gaan uit van de productie, omdat de fosfaat productie daalt met 14 kg na grasraffinage. Als
het bedrijf afgeroomd wordt op fosfaatrechten betekend dit dat er minder fosfaatrechten gekocht hoeven te
worden. Door het geringe fosfaat voordeel is het effect hiervan beperkt tot €301, 6.5.5 Effect raffinage op voerkosten
In 2014 is er in het rantsoen Balans optimaal opgenomen voor de eiwit aanvulling. Dit product is gedeeltelijk
uit het rantsoen gehaald en vervangen door het eiwit product en de wei. Deze keuze is gemaakt in overleg
met de voerleverancier.
Door het eiwitproduct en de wei aan de melkgevende koeien te verstrekken kan er 10.834 kg Balans
optimaal bespaard worden op basis van kg eiwit. Omdat er door het raffineren een ruwvoer tekort ontstaat,
is het noodzakelijk om 7.370 kg droge stof ruwvoer aan te kopen dit gebeurd fictief in de vorm van graskuil á
15 cent per kg ds. Voor een goede conservering van de vezel wordt smulsiroop aangekocht en toegevoegd.
Tabel 6.5.3: Verandering in voerkosten

Product
Vermindering
Balans optimaal
Aanvulling
Graskuil kg droge stof
Smulsiroop

Kg product

Kosten/kg

Totaal
bedrag

10.834

€0,321

€3.478

7.370
2.428

€0,15
€0,036

€1.106
€87

6.5.6 Financiële effecten
Hieronder in tabel 6.5.4 is een overzicht van de besparingen weergegeven die er zijn bij het toepassen van
grasraffinage. Naast de eerder genoemde besparingen hoeft het gras niet geschud te worden en dit leidt tot
een besparing op graswinning. Het eiwitconcentraat wordt opgeslagen in een bagger en de wei wordt
opgeslagen in de wei opslag, deze wei opslag en bagger resulteren in opslagkosten. Alle bovengenoemde
punten leiden uiteindelijk tot een voordeel van €2.583,74.
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In deze berekening is een snede gras genomen met een omvang van 154,43 ton vers gras. Dit leidt tot een
winst per ton vers gras van €16,73. Hiervan moet de bewerking van het raffineren betaald worden en een
financieel voordeel voor de ondernemer overblijven.
Tabel 6.5.4: financiële effecten grasraffinage

Rendement grasraffinage
Mestafzet
Mestverwerking
Grondgebondenheid
Fosfaatrechten
Voerkosten
Besparing graswinning
Af: Kosten Opslag eiwit concentraat
Af: Kosten opslag Wei
Totale besparing/jaar
Rendement per ton vers gras
Verwerkte tonnen gras in ds.
Verwerkte tonnen gras vers
Winst per ton vers gras

€ 720,00
€ 10,50
€ 11,74
€ 301,00
€ 2.284,81
€ 84,00
€ -290,10
€ -538,20
€ 2.583,74

27,80
154,43
€ 16,73

6.5.7 Gevoeligheidsanalyse
Wanneer de krachtvoeders met 10% in prijs stijgen, veranderen de voerkosten in het financiële overzicht. In
tabel 6.5.5 is een overzicht weergegeven met de bedragen die veranderen ten opzichte van tabel 6.5.4. Dit
leidt tot grotere besparing per jaar en resulteert daarmee in meer winst per ton vers gras. Bij een 10%
hogere krachtvoerprijs stijgt de winst per ton gras met €2,25 doordat er grotere besparingen zij.
Tabel 6.5.5: prijsstijging 10% krachtvoeders

Rendement grasraffinage met 10% prijsstijging
krachtvoeders
Voerkosten
€ 2.632,58
Totale besparing/jaar
€ 2.931,51
Rendement per ton vers gras
Winst per ton gras vers

€ 18,98

6.5.8 Effect grasraffinage op nutriënten benutting.
Bij Hartman is het effect van raffinage op de nutriëntenbenutting laag. Dit is ook terug te zien in de
nutriënten stromen. Zoals genoemd in onderdeel 6.5.3 neemt de stikstof en fosfaat excretie wat af maar het
effect op het totaal is niet groot. Door de intensiteit van het bedrijf wordt er al scherp op eiwit en fosfaat
gevoerd met aangekochte producten. Na grasraffinage moesten we extra fosfaat aankopen om tekorten te
corrigeren. Dit is terug te zien in het effect van raffinage op nutrienten benutting, dit is beperkt.
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Grafiek 6.5.1 Benutting in de kringloop voor en na raffinage

Stikstof voor raffinage

Stikstof na raffinage

Fosfor voor raffinage

Fosfor na raffinage

6.5.9 Conclusies bedrijf
Op het gebied van voerkosten is met grasraffinage winst te behalen op het bedrijf van Hartman. Dit komt
doordat een flink deel van het aangekochte voer vervangen kan worden met eiwit product en wei. Deze
producten worden op deze manier effectief ingezet in het rantsoen.
Doordat er geen fosfaat afgescheiden wordt blijft het rendement relatief beperkt. Alleen als het bedrijf met
lagere fosfor gehalten kan en wil voeren is het mogelijk om het rendement van grasraffinage te verhogen.
Ook als er al opslag mogelijkheden voor de wei beschikbaar zijn stijgt het rendement door verlaging van de
kosten.
Zolang het rantsoen technisch niet mogelijk is om het melkvee scherper op de fosfor norm te voeren is
grasraffinage op het bedrijf van Hartman beperkt interessant. Als het lukt om scherper op fosfor te voeren
stijgt het rendement op dit bedrijf sterk.
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6.6 Veenstra
6.6.1 Bedrijfsportret
Melkveebedrijf Veenstra is een melkveebedrijf met 120 melkkoeien en 100 stuks jongvee gelegen in
Damwoude (Friesland). Het bedrijf heeft 77,59 ha grasland in gebruik. De grondsoort is zand. Veenstra voert
veel vers gras aan zijn dieren, dit gebeurt doormiddel van Weidegang. Het bedrijf produceert 12.925 liter
melk/ha. Hiermee is het niet geheel zelfvoorzienend in ruwvoer, hiervoor wordt maïs aangekocht. Daarnaast
is mestafvoer noodzakelijk. Ook zijn er plannen om het bedrijf flink uit te breiden, in deze berekening gaan
we echter uit van de bestaande situatie.
6.6.2 Inzet Raffinage en raffinage producten
Voor het bedrijf van de Familie Veenstra is besloten om de 2de en 3de snede te gaan raffineren. Deze sneden
worden op het moment apart ingekuild en vervoederd aan het jongvee en droge koeien. Door het vrij hoge
eiwit gehalte in de 2de en 3de snede worden vooral de pinken en droge koeien flink boven de eiwit behoefte
gevoerd.
Door na raffinage de vezel aan het jongvee en droge koeien te voeren is er geen sprake meer van een
overmaat aan eiwit. De vezel dekt de voederbehoefte van het jongvee tot aan kalven en de droogstaande
koeien. Omdat er veel gras wordt geraffineerd is ervoor gekozen de helft van het geraffineerde product te
verkopen omdat er geen behoefte is aan zoveel eiwit aanvulling in het rantsoen van de melkgevende dieren.
De andere helft wordt ingezet om op basis van eiwit krachtvoer te vervangen. Omdat het tekort aan ruwvoer
wat ontstaat tegelijkertijd wordt vervangen door snijmais (met een hogere VEM), gaan we ervan uit dat we
het ontstane VEM tekort met energierijk krachtvoer moeten dichten. De wei wordt gebruikt als meststof
door deze terug de mestkelder in te laten lopen. We kiezen hiervoor omdat het lastig is de wei te benutten in
het melkvee rantsoen.
In tabel 6.6.1 is het resultaat van de (hypothetische) scheiding weergegeven. De verse 2de en 3de snede is het
ingaande product. Deze wordt geraffineerd in vezel, eiwitproduct en wei.
Tabel 6.6.1: Raffinage bij Veenstra

Input
Verse 2de en 3de snede
Output
Vezel na conservering
Eiwitproduct
Wei

Kg ds.

VEM

Ruw eiwit per kg ds.

P per kg ds.

149.040

863

180

3,4

91.306
30.485
21.159

792
863
777

130 (149)
388
111

2,0
5,1
7,2

6.6.3 Effect Raffinage op N en P2O5 productie en mestafzet.
Hieronder is de mestproductie van de koeien weergegeven voor en na de grasraffinage. De stikstof productie
wordt verlaag met 205 kg stikstof dit staat gelijk aan 51 m3 mestafzet. De fosfaat productie daalt nog sterker
doordat er veel fosfor in de wei terecht komt.
Omdat Veenstra vastloopt op plaatsingsruimte van dierlijke stikstof heeft de daling van de fosfaat productie
geen invloed op de afzet van dierlijke mest.
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Tabel 6.6.2 Effect raffinage op mestproductie

Voor grasraffinage
Na grasraffinage
Afname
M3 mest bij forfaitair transport
(boer-boer)

N productie in kg
19.992
19.787
205
51

P2O5 productie in kg
6.695
6.230
465

6.6.4 Effect raffinage op Productieruimte binnen nieuwe mestwetgeving.
De Familie Veenstra heeft een extensief bedrijf al voor de toepassing van bio raffinage was er geen fosfaat
overschot en hoeft het bedrijf geen mest te verwerken. Er is daarom geen voordeel voor mestverwerking.
Op het gebied van grondgebondenheid geldt hetzelfde, hier is ook nog ontwikkelruimte. En is dus ook geen
voordeel te behalen.
Omdat fosfaatrechten uitgaan van de fosfaatproductie en niet vanuit het fosfaatoverschot, wordt hier
benutbare ontwikkel ruimte gecreëerd. Deze ontwikkelruimte omvat 465 kg fosfaat, dit houdt in dat er 8,7
koeien extra gehouden kunnen worden zonder aankoop van fosfaat rechten. Mocht het bedrijf niet
uitbreiden of er geen korting op de toegekende rechten zijn dan kunnen deze rechten verkocht of verhuurd
worden. Het berekende effect van gras raffinage op fosfaatrechten bedraagt €9998, - Hierbij moet wel
opgemerkt worden dat als er net zoveel rechten worden toegekend als fosfaatruimte dit voordeel voor een
deel vervalt!
6.6.5 Effect raffinage op voerkosten
Op het bedrijf van de familie Veenstra is ervoor gekozen om het eiwitproduct voor de helft te verkopen. De
andere helft zetten we in, in het melkvee rantsoen. Dit zorgt ervoor dat er geld binnenkomt door de verkoop
van het eiwit product en een verlaging van de voerkosten.
Door de grote hoeveelheid krachtvoer die op eiwit basis vervangen kan worden ontstaat wel een energie
tekort. Na de aftrek van de extra beschikbare energie uit de extra aangekochte mais hebben we energierijke
brok opgenomen in het rantsoen om te corrigeren voor VEM. Deze brok is wat goedkoper waardoor netto
toch nog een behoorlijk voerkosten voordeel overblijft
Omdat er door het raffineren minder ruwvoer over blijft dient dit ruwvoer tekort wel opgevuld te worden dit
wordt gedaan met aangekochte maiskuil. Ten behoeve van de conservering van de vezel wordt smulsiroop
aangekocht.
Wel is de opmerking bij dit rantsoen dat krachtvoer vervangen worden door eiwit product. Krachtvoer kan
gemakkelijker op de voederbehoefte via de krachtvoer computer verstrekt worden. Het eiwit product zal via
het voerhek aan de hele koppel verstrekt worden. Dit betekend dat de benutting wat terug loopt omdat de
oudmelkse dieren dan relatief veel eiwit krijgen boven behoefte.
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Tabel 6.6.3: Verandering voedermiddelen

Product
Opbrengsten
Eiwit product verkoop
Minder aankoop
Eiwitrijke brok
Aanvulling
Maiskuil kg droge stof
Smulsiroop
Aankoop Energierijke
brok

Kg

Kosten/kg

Totaal
bedrag

46.901
91.608

€0,09
€0,34

€4.249
€31.147

37.072
13.021
46.077

€0,17
€0,036
€0,30

€6.302
€469
€13.823

6.6.6 Financiële effecten
Hieronder in tabel 6.6.4, is een overzicht van de besparingen weergegeven die er zijn bij het toepassen van
grasraffinage. Naast de hierboven beschreven besparingen hoeft het gras niet geschud te worden dit leidt tot
een besparing op graswinning. Het eiwitconcentraat wordt voor 50% verkocht waardoor er minder kosten
zijn voor opslag. Alle bovengenoemde punten leiden uiteindelijk tot een voordeel van €25.103,43.
In deze berekening is een snede gras genomen met een omvang van 828 ton gras. Dit leidt tot een winst per
ton vers gras van €30,32 hiervan moet de bewerking van het raffineren betaald worden en een financieel
voordeel overblijven voor de ondernemer.
Tabel 6.6.4: financiële effecten grasraffinage

Rendement grasraffinage
Mestafzet
Mestverwerking
Grondgebondenheid
Fosfaatrechten
Voerkosten
Besparing graswinning
Af: Kosten opslag eiwit concentraat
Af: Kosten opslag wei
Totale besparing/jaar

€ 512,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.997,50
€ 14.801,87
€ 511,20
€ -719,64
€ -0,00
€ 25.103,43

Rendement per ton vers gras
Verwerkte tonnen gras in ds.
Verwerkte tonnen gras vers
Winst per ton gras

149,04
828,00
€ 30,32

6.6.7 Gevoeligheidsanalyse
Wanneer de krachtvoeders met 10% in prijs stijgen, veranderen de voerkosten in het financiële overzicht.
Tabel 6.6.5 laat het effect van een 10% hogere voerkosten zien, de kostenbesparing door grasraffinage
nemen dan toe. Het rendement per ton gras stijgt met €1,96.
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Tabel 6.6.5: prijsstijging 10% krachtvoeders

Rendement grasraffinage met 10% prijsstijging
krachtvoeders
Voerkosten
Totale besparing/jaar

€ 16.959,16
€ 27.260,72

Rendement per ton vers gras
Winst per ton gras vers

€ 32,93

6.6.8 Effect grasraffinage op nutriënten benutting.
Bij Veenstra is het effect van raffinage op de nutriëntenbenutting hoog. Dit is goed terug te zien in de
resultaten van de KringloopWijzer. Zoals genoemd in onderdeel 6.6.3 neemt de stikstof en fosfaat excretie
af. Dit is ook goed te zien in de stikstof en fosfaat benutting op de verschillende niveaus in de kringloop.
Grafiek 6.6.1 Benutting in de kringloop voor en na raffinage

Stikstof voor raffinage

Stikstof na raffinage

Fosfor voor raffinage

Fosfor na raffinage
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6.6.9 Conclusies bedrijf
Samen met Talsma is dit het bedrijf met het hoogste rendement per ton gras. De effecten van grasraffinage
lijken daarmee op dit bedrijf kansrijk.
Dit rendement wordt door 1/3 bepaald door fosfaatrechten en voor 2/3 door besparingen op de voerkosten.
Uitdagingen liggen in het effectief inzetten van het eiwit product en het ook werkelijk realiseren van de
besparing op krachtvoer aankoop. Doordat de fosfor voorziening geen probleem is, is het mogelijk om vrij
veel gras te raffineren op dit bedrijf zonder dat de fosfor voorziening in gevaar komt.
Het advies is om grasraffinage op dit bedrijf (bij gelijke bedrijfsopzet) in een proef zeker toe te passen.
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6.7 De Vries
6.7.1 Bedrijfsportret
Melkveebedrijf De Vries is een melkveebedrijf met 120 melkkoeien en 55 stuks jongvee gelegen in Stolwijk
(Zuid-Holland). Het bedrijf heeft 52,24 ha grasland en 6,53 ha maisland in gebruik. De grondsoort is
voornamelijk veen en 6,53 ha klei. De koeien en pinken worden geweid in het seizoen. Het bedrijf van familie
De Vries produceert 16.682 liter melk/ha. Door deze intensiteit is aankoop van ruwvoer en wat mestafzet
nodig. Ruwvoer wordt aangekocht in de vorm van snijmais, gras en hooi. Fam. de Vries is al een aantal jaren
een koeien en kansen bedrijf. Hierdoor licht de nutriënten benutting op het bedrijf boven het gemiddelde.
6.7.2 Inzet Raffinage en raffinage producten
Voor het bedrijf van de familie De Vries is besloten om de 3de snede van 2013 en de 3de snede van 2014 te
gaan raffineren. Deze sneden worden op het moment apart ingekuild en vervoederd aan de pinken en
melkkoeien. De melkkoeien krijgen dit gras om het eiwit niveau in het rantsoen te verhogen. Door na
raffinage de vezel aan het jongvee te voeren en het gewonnen eiwit product in te zetten bij de melkkoeien
kan voldaan worden aan de voederbehoefte. Hierdoor kan de soja aankoop worden terug gedrongen. Van de
ontstane wei wordt de fosfor afgescheiden de afgescheiden fosfor wordt ingezet in de bemesting en de wei
gaat naar het melkvee.
In tabel 6.7.1 is het resultaat van de (hypothetische) scheiding weergegeven. De verse 3de snede van 2013 is
het ingaande product. Deze wordt geraffineerd in vezel, eiwitproduct en wei afgescheiden van fosfor en
afgescheiden fosfor. In Tabel 6.7.2 gebeurt hetzelfde met de 3de snede van 2014. Omdat er door het
raffineren van het gras minder ruwvoer overblijft, is er een gat ontstaan in het aanbod van ruwvoer dit is
opgevangen door 7.371 kg droge stof mais fictief aan te kopen.
Tabel 6.7.1: Raffinage bij De Vries 3de snede 2013

Input
Verse 3de snede 2013
Output
Vezel na conservering
Eiwitproduct
Wei gescheiden
Afgescheiden fosfor

Kg ds.

VEM

Ruw eiwit per kg ds.

P per kg ds.

35.821

898

214

4,1

21.945
7.327
4.299
716

824
898
808
-

160 (140)
461
199
-

2,5
6,2
1,0
55,4

Kg ds.

VEM

Ruw eiwit per kg ds.

P per kg ds.

21.651

950

193

4,8

13.264
4.429
2.598
433

871
950
855
-

160 (140)
414
114
-

2,9
7,2
1,2
64,8

Tabel 6.7.2: Raffinage bij De Vries 3de snede 2014

Input
Verse 3de snede 2014
Output
Vezel na conservering
Eiwitproduct
Wei gescheiden
Afgescheiden fosfor
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6.7.3 Effect Raffinage op N en P2O5 productie en mestafzet.
Hieronder in tabel 6.7.3 is het effect van grasraffinage op de mestproductie weergegeven. De stikstof
productie is terug gelopen met 140 kilogram stikstof, omdat het bedrijf van familie De Vries vast loopt op de
plaatsingsruimte van dierlijke stikstof zorgt dit ervoor dat er 35 M3 minder mest afgezet noodzakelijk is.
Daarnaast is de fosfaat productie met 144 kg verminderd vooral door het afscheiden van de fosfor.
Tabel 6.7.3 Effect raffinage op mestproductie

Voor grasraffinage
Na grasraffinage
Afname
M3 mest wegen bemonsteren

N productie in kg
15.473
15.333
140
35

P2O5 productie in kg
5.337
5.193
144

6.7.4 Effect raffinage op Productieruimte binnen nieuwe mestwetgeving.
Familie De Vries heeft een bedrijf met 16.682 kg melk per ha, hierdoor is er op het bedrijf voor raffinage een
fosfaat overschot. Omdat dit overschot zo klein is kan dit in de regio afgezet worden en is familie De Vries
vrijgesteld van mestverwerking. Bij grote groei zou het bedrijf 144 kg minder fosfaat overschot hebben bij
een verwerkingspercentage van 10% komt dit neer op 14 kg fosfaat. Normaal gesproken hoefde het bedrijf
geen mest te verwerken. Doordat het aantal te verwerken kilo’s onder de ondergrens van 100 kg viel. Na
Raffinage is dit uiteraard nog meer het geval en daarom is er geen financieel voordeel wat betreft
mestverwerking.
Bij het onderdeel grondgebondenheid geldt hetzelfde, omdat het overschot kleiner is dan 20 kg per hectare
heeft het bedrijf groei mogelijkheden zonder extra grond te betrekken. Wanneer er een situatie ontstaat
waarin dit wel nodig is staat de daling in fosfaat productie gelijk aan 0,4 hectare grond. Echter het bedrijf kan
voorlopig nog groeien binnen de melkveewet zonder extra grond aan te hoeven trekken. Daarom is er geen
voordeel voor raffinage op het gebied van grondgebondenheid.
Fosfaat rechten gaan uit van de productie, omdat de fosfaat productie daalt met 144 kg in deze situatie,
kunnen er meer koeien gehouden worden binnen dezelfde hoeveelheid fosfaat rechten. Deze moeten nog
toegekend en afgeroomd worden, hierin zit een onzekere factor. Als er net zoveel rechten als
plaatsingsruimte wordt toegekend is het voordeel alleen te benutten bij groei. In deze analyse gaan we er
vanuit dat om hetzelfde aantal koeien te houden er rechten gekocht moeten worden. Door grasraffinage
bedraagt de besparing op fosfaatrechten €3096, - Euro.
6.7.5 Effect raffinage op voerkosten
In 2014 is er in het rantsoen Sojaschroot gevoerd voor eiwit aanvulling. Dit product is volledig uit het
rantsoen gehaald en vervangen door het eiwit product en wei. Deze keuze is gemaakt in overleg met de
voerleverancier.
Door het eiwitproduct en de wei aan de melkgevende koeien te verstrekken kan 4.910 kg sojaschroot
bespaard worden op basis van de nieuwe rantsoen berekening. Daarnaast is er 7.371 kg droge stof ruwvoer
nodig om het ruwvoer tekort te dichten, dit is fictief aangekocht in de vorm van snijmais. In overleg met de
voederleverancier is gebleken dat er na raffinage een klein fosfor tekort ontstaat. Hiervoor wordt
gecorrigeerd met aankoop van fosforrijkere mineralen. Voor een goede conservering en smakelijkheid van de
vezel moet tijdens het inkuilen smulsiroop worden toegevoegd. Dit is ook opgenomen in de voerkosten.
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Tabel 6.7.4: Veranderingen in voerkosten

Product
Vermindering
Sojaschroot
Aanvulling
Mais kg droge stof
Smulsiroop

Kg Kosten
/kg

Totaal
bedrag

4.910

€0,425

€2.087

7.371
5.021

€0,15
€0,036

€1.253
€181

6.7.6 Financiële effecten
Hieronder in tabel 6.7.5 is een overzicht van de besparingen weergegeven die er zijn bij het toepassen van
grasraffinage. Naast de besproken kosten hoeft het gras niet geschud te worden en hiermee is er een
besparing op graswinning mogelijk. Het eiwitconcentraat wordt opgeslagen in een bagger en de wei wordt
opgeslagen in de wei opslag, deze wei opslag en bagger resulteren in opslagkosten. Alle bovengenoemde
punten leiden uiteindelijk tot een voordeel van €2.937,72.
In deze berekening is een snede gras genomen met een omvang van 319,44 ton vers gras. Dit leidt tot een
winst per ton vers gras van €9,20 hiervan moet de bewerking van het raffineren betaald worden en een
financieel voordeel overblijven voor de ondernemer.
Tabel 6.7.5: financiële effecten grasraffinage

Rendement grasraffinage
Mestafzet
Mestverwerking
Grondgebondenheid
Fosfaatrechten
Voerkosten
Besparing graswinning
Af: Kosten opslag eiwit concentraat
Af: Kosten opslag wei
Totale besparing/jaar
Rendement per ton vers gras
Verwerkte tonnen gras in ds.
Verwerkte tonnen gras vers
Winst per ton vers gras

€ 420,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.096,00
€ 652,92
€ 192,00
€ -471,00
€ -952,20
€ 2.937,72

57,50
319,44
€ 9,20

6.7.7 Gevoeligheidsanalyse voerkosten
Wanneer de krachtvoeders met 10% in prijs stijgen, veranderen de voerkosten in het financiële overzicht.
Tabel 6.7.6 laat het effect van een 10% hogere voerkosten zien, de kostenbesparing door grasraffinage
nemen dan toe. Het rendement per ton gras stijgt met €0,65. Op dit bedrijf is door de relatief geringe
hoeveelheid vervangen krachtvoer het effect op voerkosten klein.
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Tabel 6.7.6: prijsstijging 10% krachtvoeders

Rendement grasraffinage met 10% prijsstijging
krachtvoeders
Voerkosten
€ 861,60
Totale besparing/jaar
€ 3.146,40
Rendement per ton vers gras
Winst per ton gras vers

€ 9,85

6.7.8 Effect grasraffinage op nutriënten benutting.
Bij De Vries is het effect van raffinage op de nutriëntenbenutting laag. Dit is ook terug te zien in de
nutriënten stromen. Op koe niveau realiseren we wel een voordeel maar dit is de procenten niet terug te
zien. Op bodemniveau is de benutting zelfs iets lager voor fosfaat doordat we het gewonnen fosfaat inzetten
op eigen land. Netto schiet de vries er dus niet veel mee op. Net als bij de Kleijne is dit te danken aan de
efficiënte inzet van het eigen ruwvoer.
Grafiek 6.7.1 Benutting in de kringloop voor en na raffinage

Stikstof voor raffinage

Stikstof na raffinage

Fosfaat voor raffinage

Fosfaat na raffinage
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6.7.9 Conclusies bedrijf
Doordat de nutriëntenbenutting op het bedrijf al hoog ligt en het eigen ruwvoer goed benut wordt is er
relatief weinig rendement te boeken op het gebied van voerkosten doormiddel van grasraffinage op het
bedrijf van familie De Vries.
Op een aantal andere bedrijven komt een groot deel van de winst door gras raffinage uit de besparing in
mestverwerking en grondhuur. Doordat het bedrijf van de familie de Vries nauwelijks een fosfaatoverschot
heeft loopt het hier niet echt op vast.
Door bovenstaande effecten is grasraffinage waarschijnlijk niet rendabel. Pas als het bedrijf gaat groeien en
mestverwerking en grondgebondenheid een rol gaan spelen gaat het rendement omhoog.
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7 Conclusies.
Een eenduidige conclusie is onmogelijk, omdat de effecten van grasraffinage per bedrijf flink kunnen
verschillen. De oorzaken hiervan liggen vooral op het gebied van intensiteit en de mate waarin een bedrijf
“last” heeft van de nieuwe mestwetgevingen die met fosfaat te maken hebben. Ook de intensiteit en
voerstrategie en de mogelijkheden om zonder gezondheidseffecten de fosfor benutting van de dieren te
verhogen spelen een grote rol. Toch zijn er uit deze analyse een aantal zaken te halen die duidelijk wijzen op
bepaalde typen bedrijven waar grasraffinage het meest kansrijk is.
Tabel 7.1 geeft een overzicht van het rendement per ton verwerkt gras van de zeven onderzochte bedrijven.
Het bedrijf van Talsma, Veenstra en in mindere mate Huetink springen eruit wat betreft rendement. Bij
Veenstra en Talsma licht de oorzaak in het feit dat de bedrijven vrijwel zelfvoorzienend zijn in ruwvoer
Hierdoor kan het gras gemist worden zonder dat er veel extra ruwvoer aangekocht hoeft te worden. Ook zijn
het bedrijven met veel eigen gras met een beperkt aandeel mais. Daardoor is de eiwit en fosfor voorziening
vrij ruim. Dit biedt kansen om met het gewonnen eiwit product krachtvoer te vervangen op deze bedrijven.
In de berekeningen zijn we er vanuit gegaan dat ook dit type bedrijf fosfaat rechten moet kopen. Gezien de
intensiteit van het bedrijf is dit wel de vraag, het werkelijke voordeel zal sterk afhangen van de uiteindelijke
wetgeving rondom fosfaatrechten. Mochten ze binnen de nieuwe wetgeving geen fosfaatrechten hoeven te
kopen dan valt er ruwweg 1/3 van het voordeel weg bij Talsma en Veenstra waardoor de bedrijven op het
niveau van Aarts en Hartman komen.
Tabel 7.1 rendement per ton verwerkt vers gras.

Bedrijf
Huetink
Talsma
Aarts
De Kleijne
Hartman
Veenstra
De Vries

Rendement per ton
verwerkt vers gras
€ 26,80
€ 32,80
€ 23,00
€ 7,59
€ 16,73
€ 30,32
€ 9,20

Ook Huetink is relatief hoog hier wordt het rendement echter vooral geboekt door het grote fosfaat voordeel
wat benut kan worden en door de mogelijkheid de benutting bij bepaalde diergroepen fors op te schroeven.
In totaal valt het op dat het rendement hoger licht op bedrijven waar veel gras wordt gevoerd en waar
overduidelijk diergroepen zijn (meestal het oudere jongvee) die duidelijk boven de behoefte aan eiwit en
fosfor worden gevoerd. Door deze dieren met vezel op de norm te gaan voeren en het eiwit product in te
zetten als krachtvoer vervanger worden ook redelijk grote besparingen bereikt.
Juist de bedrijven waar al een uitgekiende voorstrategie bestaat en bijna alle dieren goed op de norm
gevoerd worden is het rendement van raffinage beperkt (De Vries en de Kleijne). Dit is logisch omdat er
minder besparing te boeken valt. Dit speelt ook op de intensieve bedrijven (Hartman) hier wordt zoveel voer
aangekocht dat alle dieren al goed op de norm gevoerd worden. Er is als het ware geen overtollig eiwit op
het bedrijf. Als het aanwezige eiwit al slim wordt ingezet is het voordeel van grasraffinage automatisch
beperkt.
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Wat in de context van bovenstaande ook opvalt is dat er extensieve bedrijven zijn waar ondanks de ruime
hoeveelheid gras toch nog vrij veel eiwit wordt aangekocht. Op deze bedrijven is het effect van grasraffinage
hoger. Meestal kan een dergelijk bedrijf meer verdienen door efficiënter te gaan voeren dan door het
toepassen van grasraffinage behalve als de raffinage producten duur verkocht kunnen worden.
Uit de analyse zijn een aantal punten te halen die aangeven of een bedrijf een relatief groot voordeel kan
halen aan grasraffinage, een bedrijf zal niet aan al deze punten hoeven te voldoen maar wel aan de meeste.
1. De grootste kansen liggen op extensievere bedrijven met een groot aandeel gras in het rantsoen.
Grasraffinage op dergelijke bedrijven leid voeding technisch gezien tot een effect als benoemd in
punt 2 en 3.
2. Er moeten op het bedrijf diergroepen (bijvoorbeeld pinken of oudmelkse koeien) aanwezig zijn die
met bepaalde graskuilen ruim boven de norm gevoerd worden. Door deze sneden te raffineren kan
de stikstofbenutting met sprongen omhoog.
3. Er moet voeder technisch gezien ruimte zijn om de dieren scherper op de fosfaatnorm te voeren. Dit
kan zowel bij het jongvee als de melkkoeien zijn.
4. Het bedrijf moet “last” hebben van de komende fosfaatrechten wetgeving. Als een bedrijf rechten
moet kopen door groei of door de manier waarop de wetgeving is vorm gegeven neemt het
rendement van grasraffinage sterk toe (mits uiteraard ook aan voorwaarde 3 kan worden voldaan).
5. Als een bedrijf wat betreft mestafzet, vastloopt op fosfaat en aan voorwaarde 3 voldoet is het
potentiele voordeel van grasraffinage groter. Bij de onderzochte bedrijven is dit nu niet het geval
maar door de strengere gebruiksnormen sinds 2015 zijn er zeker een aantal bedrijven waarbij dit wel
het geval is.
6. Als een bedrijf grond moet binden door de regelgeving rondom grondgebondenheid en deze grond is
niet te vinden kan het effect van grasraffinage flink groter worden. (mits aan voorwaarde drie kan
worden voldaan).
7. Een bedrijf is bij voorkeur extensief of matig intensief. Extensieve bedrijven hebben een ruwvoer
overschot en kunnen dan raffineren zonder dat er veel extra ruwvoer gekocht moet worden
(voorwaarde vier is echter wel essentieel om een goed rendement te boeken). Op matig intensieve
bedrijven zijn vaak nog diergroepen die boven de norm gevoerd worden (punt 2).
8. Als er al opslagcapaciteit voor het eiwit product en de wei aanwezig is scheelt dit in de kosten en
neemt het financiële voordeel toe.
Als we deze besparingen spiegelen aan de kosten per ton vers gras van een grasdrogerij (ongeveer 20 Euro
per ton vers gras). Dan is grasraffinage op de bedrijven die boven de 20 Euro per ton vers gras besparing
zitten het meest kansrijk.
Op basis van deze studie adviseren wij om op de bedrijven Talsma, Veenstra, Huetink en Aarts Grasraffinage
in de praktijk te testen. Een keuze in andere bedrijven is ook mogelijk mits ze aan bovenstaande
voorwaarden voldoen. Deze bedrijven zijn vooral in het westen en noorden van het land te vinden.
Zoals genoemd is dit een verkenning waarin relatief veel aannames zijn gedaan om grasraffinage in de
praktijk te testen en onderbouwen adviseren we vervolgonderzoek op de volgende terreinen:
1. Voederwaarde onderzoek om te onderzoeken of de matrix gras toepasbaar is op Vezel, Eiwit product
en wei.
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2.

Testen van grasraffinage in de praktijk op de genoemde bedrijven en andere extensieve bedrijven
met veel gras.
3. Uitgebreid onderzoek naar de effecten op 1 bedrijf, dus wegen en monsteren van raffinage,
conservering en voeding. En daarbij het monitoren van productie en nutriënten benutting.

47

Bijlage 1 Uitgangspunten, aannames en bronnen.
1 Terugrekenen graskuil naar vers gras:
1. Veldverliezen VEM Standaard 1,5%; bepaald op basis van handboek melkveehouderij en formules
KringloopWijzer.
2. Veldverliezen Droge Stof standaard 9%;
3. RE verliezen tijdens conservering en door perssap standaard 3%; bepaald op basis van handboek
melkveehouderij en formules KringloopWijzer.
4. VEM en DS verliezen tijdens conservering en door perssap zijn afhankelijk van DS percentage
graskuil; geschat op basis van tabel 5.5 uit het handboek melkveehouderij.

2 Raffinage proces:
De getallen in het raffinage proces zijn bepaald aan de hand van door GRASSA! geleverde informatie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Het ingaande gras heeft een DS percentage van 18%. Expert Judgement van opstellers rapport.
66% van de droge stof in het ingangsproduct komt in de vezel terecht: GRASSA!
Per Kg DS is de VEM van de vezel 5% lager dan die van het ingangsmateriaal: GRASSA!
Vezel bevat standaard 13 of 14% ruw eiwit. Bij ingaand product met een hoog RE (>190) is gekozen
voor 14% RE in vezel bij lager RE (<190) in het ingangsproduct voor 13% RE in vezel. GRASSA!
Per kg DS bevat de vezel 60% van de fosfor in vergelijking met het ingangsproduct: GRASSA!
20% van de droge stof van het ingangsmateriaal komt in het eiwitproduct terecht: GRASSA!
Het eiwitproduct heeft dezelfde VEM als het ingaande product; Per Kg DS is de VEM van de vezel 5%
lager dan die van het ingangsmateriaal: GRASSA!
Het eiwitproduct bevat 48% van het ingangsmateriaal aan eiwit: GRASSA!
Per Kg DS is het fosforgehalte van het eiwitproduct 1,5 keer zo hoog als die van het ingangsmateriaal:
GRASSA!
14% van de ingaande droge stof komt in de wei terecht: GRASSA!
Per Kg DS is de VEM van de wei 10% lager dan die van het ingangsmateriaal: GRASSA!
Het eiwitgehalte van de wei is een restpost. Dus het totale eiwit van het ingaande product min het
eiwit in de vezel en het eiwitproduct; Gemaakte keuze om de massabalans sluitend te maken.
Ook het fosfor gehalte van de wei is een restpost, zie uitleg onder punt 12.
Als de fosfor uit de wei gescheiden wordt kan 90% van de fosfor eruit gehaald worden: GRASSA!

3 Opslag Grasvezel
Voordat we grasvezel terug kunnen plaatsen in de KringloopWijzer moeten we corrigeren voor
conserveringsverliezen tijdens de opslag van de vezel.
1. Conserveringsverliezen Droge Stof; 6,5%: bepaalt op basis van handboek melkveehouderij en
formules KringloopWijzer.
2. Conserveringsverliezen VEM; 3,5%: bepaalt op basis van handboek melkveehouderij en formules
KringloopWijzer.
3. Conserveringsverliezen RE; 3%: bepaalt op basis van handboek melkveehouderij en formules
KringloopWijzer.
4. Uit onderzoek in opdracht van GRASSA! is gebleken dat de koeien grasvezel prima opnemen mits het
tijdens opslag wordt gemengd met smulsiroop. Omdat deze siroop wordt aangekocht moet deze ook
opgenomen worden in de BEX. We gaan uit van 4% smulsiroop per kg DS grasvezel.

4 Inzet raffinageproducten
1. Op alle bedrijven is de vezel teruggeplaatst in het rantsoen.
2. Afhankelijk van de bedrijfssituatie (zie rapportage bedrijven) is het eiwitproduct en de wei terug
geplaatst in het rantsoen.
3. Indien er door raffinage door zowel de veehouder als zijn veevoederleverancier werd aangegeven
dat er een eiwittekort in het rantsoen ontstond is hiervoor gecorrigeerd tot het door de veevoer
leverancier aangegeven niveau.
4. Indien er door raffinage door zowel de veehouder als zijn veevoerleverancier werd aangegeven dat
er een fosfortekort ontstond is hiervoor gecorrigeerd tot het door de veevoerleverancier aangegeven
niveau.
5. Als het eiwitproduct en/of de wei niet worden teruggeplaatst in het rantsoen is er minder droge stof
uit ruwvoer beschikbaar. Op de bedrijven waar een ruwvoertekort is hebben we dit gecorrigeerd
door aankoop van extra ruwvoer.
6. In de rantsoenberekeningen zijn we er vanuit gegaan dat de vezel 18% meer RE heeft dan werkelijk.
Dit omdat veel van het bestendige en goed benutbare eiwit in de vezel zit waardoor de verwachting
is dat de koe met minder eiwit dezelfde productie kan realiseren: ‘Leaf Protein Concentrates’, L.
Telek, pag. 37, tabel 1.13.
7. Indien het fosfor wordt afgescheiden van de wei en de na scheiding overgebleven wei weer wordt
opgenomen in het rantsoen zijn we er vanuit gegaan dat het eiwitpercentage in deze wei gelijk blijft.
Voerderwaarde onderzoek zal uit moeten wijzen of dit ook werkelijk het geval is.

5 Financiële analyse
1. Kosten mestafzet/ton zijn bedrijfsspecifiek aan de hand van door de veehouder verstrekte
informatie.
2. Kosten mestverwerking (via VVO) zijn standaard op €1,50 per kg fosfaat gezet. Expert Judgement van
opstellers rapport.
3. Grondgebondenheid: de verlaging in fosfaatproductie hebben we op waarde gezet, we hebben dit
uitgezet tegen kosten grondhuur gecorrigeerd voor het rendement van de teelt op de gehuurde
grond. Omdat de bedrijven die grond nodig hebben met derogatie zowel gras als maïs telen hebben
we het saldo genomen van een teeltplan van 80% gras op de extra ha en 20% mais op de extra ha.
Hoe verder de extra te verwerven grond van het bedrijf licht hoe interessanter grasraffinage wordt.
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Voor maïs zijn we om het saldo te berekenen uitgegaan van een opbrengst van: €2200 (55 ton
product/ha* €40, -/ton) minus de teeltkosten als berekend in het handboek snijmais (€1470
Euro/ha). Voor gras hebben we hetzelfde gedaan, we zijn uitgegaan van een teeltwaarde van €1500,/ha (10.000 kg D.S. opbrengst *0,15/kg DS) minus de teeltkosten volgens het handboek
melkveehouderij van €1277,-/ha. Bij bedrijven die al maximaal maïs telen, betekend dat de extra
grond voor 80% grasland moet zijn. Hier hebben we in de saldo berekeningen rekening mee
gehouden.
Maïs op afstand is duurder maar minder duur dan gras op afstand. Als de grond dus niet in de buurt
te vinden is en de extra grond voor een deel uit gras moet bestaan kan grasraffinage interessanter
worden.
Hier
is
in
de
analyse
geen
rekening
mee
gehouden.
Op de extra grond kan ook mest geplaatst worden, maar deze mest moet wel uitgereden worden
met de bijbehorende kosten. Op de meeste bedrijven komt het erop neer dat de
mestplaatsingsruimte op de extra grond ongeveer €575,- waard is. Mestafzet kost €14,0/m3, mest
uitrijden €4,- per m3. Netto levert elke plaatsbare kuub dus 10 euro op. Op derogatiewaardige grond
kun je gemiddeld 57,5 m3 plaatsen. Dat levert dus een besparing op van €575,- die in mindering
gebracht
is
op
de
extra
kosten
van
de
grond.
Wat de berekening van de kosten voor grondgebondenheid verder gecompliceerd maakte was het
feit dat als het bedrijf niet groeit het niets heeft aan de extra fosfaat ruimte. Alleen voor groeiende
bedrijven is het relevant. Hier hebben we in de analyse rekening mee gehouden. De regelgeving is zo
dat bedrijven die nog onder een overschot hebben van minder als 20 kg fosfaat/ha kunnen groeien
tot 20 kg overschot/ha. Bij bedrijven die onder de 20 kg fosfaat/ha zaten hebben we geen voordeel
ingerekend
voor
grasraffinage
in
relatie
tot
grondgebondenheid.
4. Besparing kosten fosfaatrechten. Omdat de verwachting is dat bijna iedereen minder rechten krijgt
dan dieren in 2015, is voor alle bedrijven een lagere fosfaatproductie door raffinage te benutten
door minder fosfaatrechten te kopen. In deze studie zijn we uitgegaan van een kostprijs van €100, per kg fosfaat. In de te besparen kosten aankoop fosfaatrechten zijn we uitgegaan van een
rentepercentage van 3% en een afschrijvingstermijn van 5 jaar, waarbij we uitgaan van de
jaarkosten. Omdat we verwachten dat ook extensieve bedrijven fosfaatrechten moeten kopen
hebben we dit voordeel bij alle bedrijven ingerekend. Dit is een belangrijk deel van het voordeel, en
de uiteindelijke wetgeving en prijsvorming zal bepalen of dit correct was of niet. Heden is over zowel
prijsvorming als wetgeving niets bekend. Expert Judgement van opstellers rapport.
5. Besparing voerkosten; we zijn uitgaan van de werkelijke kosten van het voer. De minder te voeren
kilo’s zijn uitgerekend op basis van kilo’s eiwit. Oftewel de totale kilo’s ruw eiwit in het eiwitproduct
hebben we in mindering gebracht op de het aangekochte eiwitrijke krachtvoer, of soja en
raapschroot. Afhankelijk van het bedrijf hebben we nog een correctie voor energie toegepast. Dat wil
zeggen als we eiwitrijker krachtvoer vervingen door eiwitproduct daalde de VEM dekking van het
rantsoen. Hiervoor hebben we dan weer extra eiwitarme en energierijk krachtvoer in het rantsoen
geplaatst.
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6. Meer voerkosten; op een aantal bedrijven is een ruwvoertekort. Met het eiwitproduct vervangen we
krachtvoer. De kilo’s droge stof vezel zijn daardoor minder dan de oorspronkelijke kilo’s droge stof.
Hiervoor hebben we gecorrigeerd met de aankoop van extra gras of mais om dit gat op te vangen. De
prijs van de aangekochte producten hebben we bepaald op basis van informatie van de veehouder.
7. Bij de besparing van de kosten van het schudden hebben we het aantal ha, dat geraffineerd is
vermenigvuldigd met een schudtarief van €6,-/ha. Dit is het boerentarief, als een loonwerker het
uitvoert
kost
het
meer.
Bron:
handboek
melkveehouderij
8. Kosten opslag eiwitproduct; hierbij zijn we uitgegaan van de kosten voor een SiloBagging machine.
Kosten hiervoor zijn opgevraagd bij een loonwerker. Deze bedroegen 120 euro per uur bij een
capaciteit van 20 ton per uur. Ook is er per bedrijf 1 uur extra gerekend voor de reistijd van de
machines. Op internet zijn er verschillende filmpjes te vinden van dergelijke machines
https://www.youtube.com/watch?v=r9aJobpQgBY Of deze foto van een Nederlandse machine
https://plattelandoij.files.wordpress.com/2013/10/silobag-compleet.jpg
Bron:
Informatie
opgevraagd
bij
Loonbedrijf
Westerveld.
9. Opslag wei; hierbij zijn we uitgegaan van de kosten voor een mestzak. De kosten van een aparte
mestzak variëren van €75,- /m3 bij een opslag van 50 m3 naar €45,- bij een opslag van 200 m3. We
gaan uit van de jaarkosten bij een rente percentage van 3% en afschrijvingsperiode van 10 jaar. Bron:
informatie opgevraagd bij een 2 tal leveranciers van deze mestzakken.
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Bijlage 2 Berekeningen nieuwe Mestwetgeving individuele bedrijven
Huetink
Effect Mestproductie en afzet
N

P

Plaatsingsruimte 2014
Productie Voor Raffinage
Productie Na Raffinage
Verschil
Gemiddelde gehalten afgezette mest
Is Minder M3 mestafzet:
Kosten mestafzet per M3
Minder kosten

12848
19872
19721
151
4,2
36
14
503

4692
5948
5738
210
1,4

0

Effect Mestverwerking
Zonder
raffinage
Fosfaatreferentie
Fosfaat overschot
Verwerkingspercentage regio
kg verwerking tot fosfaatreferentie
Kg verwerken boven referentie
Totaal te verwerken
Prijs/kg fosfaat
Kosten
Minder Kosten

1643
1256
30%
376,8
0
324,3
1,5
486,45
94,5

Effect Grondgebondenheid
Fosfaatoverschot 2014 zonder raffinage
Fosfaatoverschot 2014 met raffinage
Verlaging Fosfaatproductie
Fosfaatklasse
Kg fosfaat minder te plaatsen op extra
grond
Ha grond bij Klasse neutraal
Grondhuur/ha
Besparing kosten grondhuur per jaar
Min aftrek saldo teelt op mais
Mestplaatsingsruimte 57,5/ha x 10
Saldo Eigen gras
Mestplaatsingsruimte 57,5/ha x 10
Besparing Kosten Grondhuur na aftrek
saldo

Effect fosfaatrechten
52

1256
1046
210
2
52,5
0,88
1200
1050
128
101
156
403
263

Met
raffinage
1643
1046
30%
314
0
261
1,5
391,95

Fosfaatoverschot 2014 zonder raffinage
Fosfaatoverschot 2014 met raffinage
Verlaging Fosfaatproductie
Prijs Aankoop fosfaatrechten €/kg fosfaat
Besparing aankoop fosfaatrechten
Rente (Jaar) gemiddeld 3%
Afschrijving (5 jaar)
Totale Kostenbesparing

1256
1046
210
100
21000
315
4200
4515

Effect Voerkosten
Minder aankoop:
Soja
raap meel
Raap 00
Totaal Besparing aankoop voer
Extra Aankoop voer.
Smulsiroop
Gras
Totaal extra voeraankoop
Daling voerkosten

Kg

kg

Kostprijs/kg Totaal
11037 €
0,425 €
4.691
1750 €
0,205 €
359
4020 €
0,205 €
824
€
5.874
Kostprijs/kg
Totaal
4702
€ 0,036 €
169
12124
€ 0,15 €
1.819
€
1.988
€
3.886

Besparing Graswinning
Ha, gras geraffineerd
Aantal keer schudden
Totaal te schudden ha
Kostprijs schudden/ha
Besparing Kosten Schudden

15
2
30
6
180

Kosten Opslag Eiwit concentraat
Tonnen Product eiwit concentraat op te
slaan
20 ton/uur a 120 Euro/uur
1 uur aan en afrijtijd a 120 Euro/uur
Meter plastic (2000 kg/meter)
Plastic a 9 euro/meter
Totale meerkosten

31,5
189
120
16
142
451

Kosten Opslag Wei (alleen bij aparte opslag)
M3 op te slaan
Prijs per m3 (mestzak systeem)
Totale kosten
Afschrijving/jaar (10 jaar)
Rente/jaar 3%
Totale opslag kosten
53

129
60
7740
774
116,1
890,1

Talsma
Effect Mestproductie en afzet
N

P

Plaatsingsruimte 2014
Productie Voor Raffinage
Productie Na Raffinage
Verschil
Gemiddelde gehalten afgezette mest
Is Minder M3 mestafzet:
Kosten mestafzet per M3
Minder kosten

17645
16942
16667
275
4
69
5
344

6545
5225
5016
209
1,5

0

Effect Mestverwerking
Zonder
raffinage
Fosfaatreferentie
Fosfaat overschot
Verwerkingspercentage regio
kg verwerking tot fosfaatreferentie
Kg verwerken boven referentie
Totaal te verwerken
Prijs/kg fosfaat
Kosten
Minder Kosten

Met
raffinage
0
-1320
10%
0
0
0
1,5
0
0

Effect Grondgebondenheid
Fosfaatoverschot 2014 zonder raffinage
Fosfaatoverschot 2014 met raffinage
Verlaging Fosfaatproductie
Fosfaatklasse
Kg fosfaat minder te plaatsen op extra
grond
Ha grond bij Klasse neutraal
Grondhuur/ha
Besparing kosten grondhuur per jaar

54

-1320
-1529
209
1
52,25
0,58
0
0

0
-1529
10%
0
0
0
1,5
0

Effect fosfaatrechten
Fosfaatoverschot 2014 zonder raffinage
Fosfaatoverschot 2014 met raffinage
Verlaging Fosfaatproductie
Prijs Aankoop fosfaatrechten €/kg fosfaat
Besparing aankoop fosfaatrechten
Rente (Jaar) gemiddeld 3%
Afschrijving (5 jaar)
Totale Kostenbesparing

-1320
-1529
209
100
20900
314
4180
4494

Effect Voerkosten
Minder aankoop:
Kg
Kg minder aankoop Soja/raap
Kg minder aankoop eiwitkern extra
Kg minder aankoop eiwitkern correctie nP
Totaal Besparing aankoop voer

Kostprijs/kg
2310 €
0,35
4844 €
0,35
6400 €
0,34

Totaal
€
797
€ 1.686
€ 2.163
€ 4.646

Extra Aankoop voer.
Smulsiroop
Gras

Kostprijs/kg
4340
€ 0,0360
0 €
0,15
0 €
0,02

Totaal extra voeraankoop

Totaal
€
156
€
€
€
156

Daling voerkosten

€ 4.490

kg

Besparing Graswinning
Ha, gras geraffineerd
Aantal keer schudden
Totaal te schudden ha
Kostprijs schudden/ha
Besparing Kosten Schudden

12,5
2
25
6
150

Kosten Opslag Eiwit concentraat
Tonnen Product eiwit concentraat op te
slaan
20 ton/uur a 120 Euro/uur
1 uur aan en afrijtijd a 120 Euro/uur
Meter plastic (2000 kg/meter)
Plastic a 9 euro/meter
Totale meerkosten

55

29,0
174
120
15
131
425

Aarts
Effect Mestproductie en afzet

Plaatsingsruimte 2014
Productie Voor Raffinage
Productie Na Raffinage
Verschil
Gemiddelde gehalten afgezette mest
Is Minder M3 mestafzet:
Kosten mestafzet per M3
Minder kosten

N
18142
26101
25187
914
4
228,5
14
3199

P
6527
9223
8742
481
1,5

0

Effect Mestverwerking
Fosfaatreferentie
Fosfaat overschot
Verwerkingspercentage regio
kg verwerking tot fosfaatreferentie
Kg verwerken boven referentie
Totaal te verwerken
Prijs/kg fosfaat
Kosten
Kostprijsverschil

Zonder raffinage
Met raffinage
2868
2868
2696
2215
50%
50%
1348
1108
0
0
1107,5
867
1,5
1,5
1661,25
1300,5
360,75

Effect Grondgebondenheid
Fosfaatoverschot 2014 zonder raffinage
Fosfaatoverschot 2014 met raffinage
Verlaging Fosfaatproductie
Fosfaatklasse
Kg fosfaat minder te plaatsen op extra grond
Ha grond bij Klasse neutraal
Grondhuur/ha
Besparing Kosten Grondhuur
Min aftrek saldo teelt op mais/ha
Mestplaatsingsruimte 57,5/ha x 10
Saldo Eigen gras
Mestplaatsingsruimte 57,5/ha x 10
Besparing Kosten Grondhuur na aftrek saldo

2696
2215
481
3
240,5
4,01
1200
4810
585
461
715
1844
1205

Effect fosfaatrechten
Fosfaatoverschot 2014 zonder raffinage
Fosfaatoverschot 2014 met raffinage
Verlaging Fosfaatproductie
56

2696
2215
481

Fosfaatproductie/koe
Aantal koeien extra te houden zonder aankoop
fosfaatrechten (exc. Jongvee)
Prijs Aankoop fosfaatrechten €/kg fosfaat
Besparing aankoop fosfaatrechten
Aflossing /jaar (10 jaar) fosfaatrechten
Rente (10 Jaar) gemiddeld
Totale kosten per jaar bespaard met raffinage

40,6
11,8
100
48100
4810
722
5532

Effect Voerkosten
Minder aankoop:
balans amino ep
balans amino wei
Totaal Besparing aankoop voer

Kg

Totaal
32895 € 11.678
9520 €
3.380
€ 15.057

Extra Aankoop voer.
Smulsiroop
Gras
Totaal extra voeraankoop

kg

Totaal
€
439
€
4.934
€
5.373

12199
32895

Daling voerkosten

€

Besparing Graswinning
Ha, gras geraffineerd
Aantal keer schudden
Totaal te schudden ha
Kostprijs schudden/ha
Besparing Kosten Schudden

65
2
130
6
780

Kosten Opslag Eiwit concentraat
Tonnen Product eiwit concentraat op te slaan
20 ton/uur a 120 Euro/uur
1 uur aan en afrijtijd a 120 Euro/uur
Meter plastic (2000 kg/meter)
Plastic a 9 euro/meter
Totale meerkosten

81,6
490
120
41
367
977

Kosten Opslag Wei (alleen bij aparte opslag)
M3 op te slaan
Prijs per m3 (mestzak systeem)
Totale kosten
Afschrijving/jaar (10 jaar)
Rente/jaar 3%
Totale opslag kosten
57

335,12
40
13404,8
1340,48
201,072
1541,552

9.684

De Kleijne
Effect Mestproductie en afzet
N
Plaatsingsruimte 2014
Productie Voor Raffinage
Productie Na Raffinage
Verschil
Gemiddelde gehalten afgezette mest
Is Minder M3 mestafzet:
Kosten mestafzet per M3
Minder kosten

P
10845
11958
11850
108
3,9
28
14
388

3981
4473
4429
44
1,4

0

Effect Mestverwerking
Fosfaatreferentie
Fosfaat overschot
Verwerkingspercentage regio
kg verwerking tot fosfaatreferentie
Kg verwerken boven referentie
Totaal te verwerken
Prijs/kg fosfaat
Kosten
Minder Kosten

Zonder raffinage
Met raffinage
563
563
492
448
50%
50%
246
224
0
0
235
213
1,5
1,5
352,5
319,5
33

Effect Grondgebondenheid
Fosfaatoverschot 2014 zonder raffinage
Fosfaatoverschot 2014 met raffinage
Verlaging Fosfaatproductie
Fosfaatklasse
Kg fosfaat minder te plaatsen op extra
grond
Ha grond bij Klasse neutraal
Grondhuur/ha
Besparing kosten grondhuur per jaar
Min aftrek saldo teelt op mais
Mestplaatsingsruimte 57,5/ha x 10
Saldo Eigen gras
Mestplaatsingsruimte 57,5/ha x 10
Besparing Kosten Grondhuur na aftrek
saldo

492
448
44
2
11
0,18
1200
220
27
21
33
84
55

Effect fosfaatrechten
Fosfaatoverschot 2014 zonder raffinage
Fosfaatoverschot 2014 met raffinage
58

492
448

Verlaging Fosfaatproductie
Prijs Aankoop fosfaatrechten €/kg fosfaat
Besparing aankoop fosfaatrechten
Rente (Jaar) gemiddeld 3%
Afschrijving (5 jaar)
Totale Kostenbesparing

44
100
4400
66
880
946

Effect Voerkosten
Minder aankoop:
balans correct nP ep
balans correct nP wei
Broksoort 3
Totaal Besparing aankoop voer
Extra Aankoop voer.
Smulsiroop
Gras
fosfor mineralen dierdagen
Totale extra voeraankoop

Kg

kg

Kostprijs/kg
11308 €
0,33
3775 €
0,33

Totaal
€ 3.675
€ 1.227

Kostprijs/kg
3220 €
0,04
24453 €
0,15
2258 €
0,02

€ 4.902
Totaal
€ 116
€ 3.668
€
45
€ 3.829

Daling voerkosten

€ 1.073

Besparing Graswinning
Ha, gras geraffineerd
Aantal keer schudden
Totaal te schudden ha
Kostprijs schudden/ha
Besparing Kosten Schudden

10,5
2
21
6
126

Kosten Opslag Eiwit concentraat
Tonnen Product eiwit concentraat op te
slaan
20 ton/uur a 120 Euro/uur
1 uur aan en afrijtijd a 120 Euro/uur
Meter plastic (2000 kg/meter)
Plastic a 9 euro/meter
Totale meerkosten

30,2
181
120
15
136
437

Kosten Opslag Wei (alleen bij aparte opslag)
M3 op te slaan
Prijs per m3 (mestzak systeem)
Totale kosten
Afschrijving/jaar (10 jaar)
Rente/jaar 3%
Totale opslag kosten
59

88,6
60
5316
531,6
79,74
611,34

Hartman
Effect Mestproductie en afzet
N
Plaatsingsruimte 2014
Productie Voor Raffinage
Productie Na Raffinage
Verschil
Gemiddelde gehalten afgezette mest
Is Minder M3 mestafzet:
Kosten mestafzet per M3
Minder kosten

P
5783
15770
15560
210
3,5
60
12
720

2651
4732
4718
14
1,3

0

Effect Mestverwerking
Fosfaatreferentie
Fosfaat overschot
Verwerkingspercentage regio
kg verwerking tot fosfaatreferentie
Kg verwerken boven referentie
Totaal te verwerken
Prijs/kg fosfaat
Kosten
Minder kosten

Zonder raffinage
Met raffinage
4115
4115
2081
2067
50%
50%
1040,5
1033,5
0
0
1033,5
1026,5
1,5
1,5
1550,25
1539,75
10,5

Effect Grondgebondenheid
Fosfaatoverschot 2014 zonder raffinage
Fosfaatoverschot 2014 met raffinage
Verlaging Fosfaatproductie
Fosfaatklasse
Kg fosfaat minder te plaatsen op extra
grond
Ha grond bij Klasse neutraal
Grondhuur/ha
Besparing Kosten Grondhuur
Min aftrek saldo teelt op mais
Mestplaatsingsruimte 57,5/ha x 10
Saldo Eigen gras
Mestplaatsingsruimte 57,5/ha x 10
Besparing Kosten Grondhuur na aftrek
saldo

2081
2067
14
3
7
0,12
1000
117
17
13
21
54
12

Effect fosfaatrechten
Fosfaatoverschot 2014 zonder raffinage
Fosfaatoverschot 2014 met raffinage
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2081
2067

Verlaging Fosfaatproductie
Prijs Aankoop fosfaatrechten €/kg fosfaat
Besparing aankoop fosfaatrechten
Rente (Jaar) gemiddeld 3%
Afschrijving (5 jaar)
Besparing aankoop fosfaatrechten

14
100
1400
21
280
301

Effect Voerkosten
Minder aankoop:
balans optimaal
Totaal Besparing aankoop voer

Kg

Kostprijs/kg
10834 €
0,32

Totaal
€ 3.478
€ 3.478

Extra Aankoop voer.
Smulsiroop
Gras
Totaal extra voeraankoop

kg

Kostprijs/kg
2428 €
0,04
7370 €
0,15

Totaal
€
87
€ 1.106
€ 1.193

Daling voerkosten

€ 2.285

Besparing Graswinning
Ha, gras geraffineerd
Aantal keer schudden
Totaal te schudden ha
Kostprijs schudden/ha
Besparing Kosten Schudden

7
2
14
6
84

Kosten Opslag Eiwit concentraat
Tonnen Product eiwit concentraat op te
slaan
20 ton/uur a 120 Euro/uur
1 uur aan en afrijtijd a 120 Euro/uur
Meter plastic (2000 kg/meter)
Plastic a 9 euro/meter
Totale meerkosten

16,2
97
120
8
73
290

Kosten Opslag Wei (alleen bij aparte opslag)
M3 op te slaan
Prijs per m3 (mestzak systeem)
Totale kosten
Afschrijving/jaar (10 jaar)
Rente/jaar 3%
Totale opslag kosten

61

78
60
4680
468
70,2
538,2

Veenstra
Effect Mestproductie en afzet
N

P

Plaatsingsruimte 2014
Productie Voor Raffinage
Productie Na Raffinage
Verschil
Gemiddelde gehalten afgezette mest
Is Minder M3 mestafzet:
Kosten mestafzet per M3
Minder kosten

19398
19992
19787
205
4
51
10
513

7336
6695
6230
465
1,5

0

Effect Mestverwerking
Zonder
raffinage
Fosfaatreferentie
Fosfaat overschot
Verwerkingspercentage regio
kg verwerking tot fosfaatreferentie
Kg verwerken boven referentie
Totaal te verwerken
Prijs/kg fosfaat
Kosten
Minder Kosten

Met raffinage

0
-641
10%
0
0
-116,25
1,5
-174,375
0

Effect Grondgebondenheid
Fosfaatoverschot 2014 zonder raffinage
Fosfaatoverschot 2014 met raffinage
Verlaging Fosfaatproductie
Fosfaatklasse
Kg fosfaat minder te plaatsen op extra
grond
Ha grond bij Klasse neutraal
Grondhuur/ha
Besparing kosten grondhuur per jaar

-641
-1106
465
2
116,25
1,29
0
0

Effect fosfaatrechten
Fosfaatoverschot 2014 zonder raffinage
Fosfaatoverschot 2014 met raffinage
Verlaging Fosfaatproductie
Prijs Aankoop fosfaatrechten €/kg
fosfaat
Besparing aankoop fosfaatrechten
Rente (Jaar) gemiddeld 3%
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-641
-1106
465
100
46500
698

0
-1106
10%
0
0
-116
1,5
-174,375

Afschrijving (5 jaar)
Totale Kostenbesparing

9300
9998

Effect Voerkosten
Minder kosten
Eiwit product
Minder aankoop Krachtvoer
totaal opbrengst voer

Kg

Extra Aankoop voer.
Smulsiroop
Mais
Meer aankoop Energierijke brok
Totaal extra voeraankoop

kg

Kostprijs/kg
46901,2 €
0,0906
91608 €
0,34

Totaal
€
€
€

4.249
31.147
35.396

Kostprijs/kg
13021 €
0,04
37072 €
0,17
46077 €
0,30

Totaal
€
€
€
€

469
6.302
13.823
20.594

€

14.802

Daling voerkosten

Besparing Graswinning
Ha, gras geraffineerd
Aantal keer schudden
Totaal te schudden ha
Kostprijs schudden/ha
Besparing Kosten Schudden

42,6
2
85,2
6
511,2

Kosten Opslag Eiwit concentraat
Tonnen Product eiwit concentraat op te
slaan
20 ton/uur a 120 Euro/uur
2 uur aan en afrijtijd a 120 Euro/uur
Meter plastic (2000 kg/meter)
Plastic a 9 euro/meter
Totale meerkosten

45,7
274
240
23
206
720

Kosten Opslag Wei (alleen bij aparte opslag)
M3 op te slaan
Prijs per m3 (mestzak systeem)
Totale kosten
Afschrijving/jaar (10 jaar)
Rente/jaar 3%
Totale opslag kosten

63

0
60
0
0
0
0

De Vries
Effect Mestproductie en afzet
N
Plaatsingsruimte 2014
Productie Voor Raffinage
Productie Na Raffinage
Verschil
Gemiddelde gehalten afgezette mest
Is Minder M3 mestafzet:
Kosten mestafzet per M3
Minder kosten

P
14693
15473
15333
140
4
35
12
420

5233
5337
5193
144
1,5

0

Effect Mestverwerking

Fosfaatreferentie
Fosfaat overschot
Verwerkingspercentage regio
kg verwerking tot fosfaatreferentie
Kg verwerken boven referentie
Totaal te verwerken
Prijs/kg fosfaat
Kosten
Minder Kosten

Zonder
raffinage
104
10%
10,4
0
10,4
0
0
0

Effect Grondgebondenheid
Fosfaatoverschot 2014 zonder raffinage
Fosfaatoverschot 2014 met raffinage
Verlaging Fosfaatproductie
Fosfaatklasse
Kg fosfaat minder te plaatsen op extra grond
Ha grond bij Klasse neutraal
Grondhuur/ha
Besparing kosten grondhuur per jaar
Min aftrek saldo teelt op mais
Mestplaatsingsruimte 57,5/ha x 10
Saldo Eigen gras
Mestplaatsingsruimte 57,5/ha x 10
Besparing Kosten Grondhuur na aftrek saldo

104
-40
144
1
0
0,00
0
0
0
0
0

Effect fosfaatrechten
Fosfaatoverschot 2014 zonder raffinage
Fosfaatoverschot 2014 met raffinage
Verlaging Fosfaatproductie
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104
-40
144

Met
raffinage
-40
10%
-4
0
0
0
0

Prijs Aankoop fosfaatrechten €/kg fosfaat
Besparing aankoop fosfaatrechten
Rente (Jaar) gemiddeld 3%
Afschrijving (5 jaar)
Totale Kostenbesparing

100
14400
216
2880
3096

Effect Voerkosten
Minder aankoop:
Soja
Totaal Besparing aankoop voer

Kg

Kostprijs/kg Totaal
4910 €
0,425 € 2.087
€ 2.087

Extra Aankoop voer.
Smulsiroop
maïs
Totaal extra voeraankoop

kg

Kostprijs/kg
5021 €
0,04
7371 €
0,17

Daling voerkosten

€

Besparing Graswinning
Ha, gras geraffineerd
Aantal keer schudden
Totaal te schudden ha
Kostprijs schudden/ha
Besparing Kosten Schudden

16
2
32
6
192

Kosten Opslag Eiwit concentraat
Tonnen Product eiwit concentraat op te slaan
20 ton/uur a 120 Euro/uur
1 uur aan en afrijtijd a 120 Euro/uur
Meter plastic (2000 kg/meter)
Plastic a 9 euro/meter
Totale meerkosten

33,4
201
120
17
150
471

Kosten Opslag Wei (alleen bij aparte opslag)
M3 op te slaan
Prijs per m3 (mestzak systeem)
Totale kosten
Afschrijving/jaar (10 jaar)
Rente/jaar 3%
Totale opslag kosten

65

Totaal
€ 181
€ 1.253
€ 1.434

138
60
8280
828
124,2
952,2
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Bijlage 3 Begrippenlijst
Conservering:

DS:

Fosfaatoverschot:
Fosfaatrechten:

Fosfaatreferentie:

Grasraffinage:

Grassap:
Grassnede:

Grasvezel:

Het proces in de kuil waarbij goede bacteriën de zuurstof en suikers in de kuil
gebruiken om de kuil stabiel te maken, hierdoor hebben slechte bacteriën geen
zuurstof meer om de kuil te laten bederven. Dit proces is vergelijkbaar met het
maken van zuurkool.
De afkorting van droge stof, dit is het gedeelte wat van het voedermiddel overblijft
wanneer er geen water inzit. Er wordt vaak gerekend met droge stof omdat zo
producten met een verschillend droge stof gehalte te vergelijken zijn.
Het aantal kg fosfaat wat je meer produceert (in de vorm van mest) dan je op eigen
grond mag plaatsen (op basis van de gebruiksnormen van de overheid).
Regelgeving van de overheid om de fosfaat productie in Nederland te beperken. Een
fosfaatrecht geeft het recht om een kilo fosfaat te produceren door melkvee of
jongvee.
Iedere boer heeft op basis van het fosfaatoverschot in 2013 een fosfaatreferentie
toegewezen gekregen. Deze fosfaatreferentie is bepalend voor de hoeveelheid mest
die verwerkt die
De bewerking van vers gras waarbij gras gemalen wordt, vervolgens uitgeperst
wordt. Hierbij ontstaat grasvezel en grassap. Het grassap wordt vervolgens
gescheiden in een eiwit product en wei. Van deze wei kan vervolgens het fosfor
afgescheiden worden zodat de wei vrijwel geen fosfor meer bevat. Uiteindelijk heb je
dus 4 producten: Grasvezel, Eiwitproduct, wei afgescheiden van fosfor en
afgescheiden fosfor.
Het sap wat vrijkomt na het persen van het gemalen gras, hieruit ontstaat later het
eiwitproduct en wei.
Gras wordt 4 tot 6 keer per jaar gemaaid, bij iedere keer maaien wordt een
grassnede geoogst. Na het maaien groeit in 3 tot 5 weken weer een nieuwe snede
die vervolgens weer gemaaid of beweid kan worden.

Product wat vrijkomt tijdens de grasraffinage, dit is de vezelfractie wat overblijft
nadat het gemalen gras wordt uitgeperst. Deze vezel bevat relatief minder eiwit en
VEM dan het ingaande product.
Grondgebondenheid: De overheid heeft een regel dat groei in de melkveehouderij samen moet gaan met
groei in grond. Dit houdt in dat als er meer koeien gehouden worden, dat er ook
meer grond in gebruik genomen moet worden.
Mestafzet:
Het verkopen van mest aan een collega veehouder en akkerbouwer.
Mestverwerking:
De overheid heeft alle bedrijven die meer fosfaat (mest) produceren dan ze op eigen
grond kunnen plaatsen verplicht om een deel van dit niet te plaatsen fosfaat te
verwerken. Verwerken houdt in dat deze mest buiten de Nederlandse landbouw
wordt afgezet (vaak vindt hierbij een bewerking plaats). Het is ook mogelijk om een
collega veehouder
Krachtvoer:
Producten met een hoge voederwaarde. Meestal afkomstig van de zaden van
planten denk hierbij aan tarwe, maïs, soya en raapzaad. Vaak worden deze
producten pas aan koeien gevoerd wanneer er voor de humane voedingsmiddelen
industrie de belangrijkste stof is uitgehaald. Zo wordt er soya olie gewonnen voor de
humane voeding en wordt de soya schroot opgevoerd aan dieren.
KringloopWijzer:
Een programma waarmee de mineralenstromen op een melkveebedrijf in beeld
gebracht kunnen worden. Hierdoor wordt inzichtelijk hoe de stromen lopen en hoe
groot ze zijn.
P:
Het element fosfor, in de voeding wordt altijd over fosfor gesproken.
66

P2O5:
RE:
Ruwvoer:
VEM:

Wei:
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Het molecuul fosfaat, in mest wordt altijd over fosfaat gesproken.
Ruw eiwit, het totale eiwit in het voedermiddel.
Voedermiddelen met over het algemeen minder voederwaarde ten opzichte van
krachtvoer en een hoog vezel gehalte denk hierbij aan gras, snijmaïs, hooi en stro.
‘Voeder Eenheid Melk’, VEM wordt gebruikt ter aanduiding van het energie niveau in
melkvee voeders. VEM is vergelijkbaar met kcal in de humane voeding.
Het product wat overblijft na de grasraffinage, dit is de reststroom zonder de vezel
en het eiwitproduct. Deze kan wel en niet afgescheiden zijn van fosfor.

