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Minder stikstof in mest

De hoeveelheid stikstof in de mest van de Nederlandse veestapel is in
1998 afgenomen. De stikstofuitscheiding lag in 1998 op vrijwel
hetzelfde niveau als in 1980. De uitscheiding van stikstof varieert sterk
van jaar tot jaar, maar daalt sinds 1986 door de inkrimping van de
rundveestapel. Bovendien is in 1998 de stikstofuitscheiding door
varkens duidelijk gedaald. De fosfaatuitscheiding is voor het eerst
sinds jaren weer licht gestegen, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Minder stikstof in varkensmest

De stikstofuitscheiding door varkens is ten opzichte van 1997 met
7 miljoen kg afgenomen tot 136 miljoen kg. Dit komt omdat de
varkensboeren voer met minder stikstof hebben gebruikt.
De stikstofuitscheiding van rundvee is het meest gedaald, aldus het
CBS. Een aanzienlijk deel van de daling is echter niet structureel.
Door het natte weer in 1998 konden de koeien minder de wei in en is
er meer geconserveerd ruwvoer gebruikt, dat minder stikstof bevat.
Bij pluimvee wordt de verlaging van het stikstofgehalte van het voer
ruimschoots tenietgedaan door de groei van de kippenstapel.

Fosfaatuitscheiding weer licht gestegen

Mede onder invloed van de mestwetgeving is de totale
fosfaatuitscheiding gedaald van bijna 260 miljoen kg in 1986 tot 190
miljoen kg in 1997. In 1998 is de fosfaatuitscheiding weer met
3 miljoen kg gestegen.
In de pluimveehouderij is door de groei van de kippenstapel en door
een lichte stijging van de uitscheiding per dier de hoeveelheid fosfaat
in mest weer toegenomen. Rundveehouders hebben wel krachtvoer
met minder fosfaat aangekocht dan in 1997. Door de hoge
fosfaatgehalten van het ingekuilde gras is echter de
fosfaatuitscheiding van rundvee niet gedaald.

Mesttransportcijfers voor 1997

Op basis van registraties van Bureau Heffingen van het Ministerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft het CBS berekend waar de in
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1997 geproduceerde mest terecht is gekomen. Ongeveer 80% wordt op
het eigen bedrijf gebruikt. In 1997 is bijna 16 miljoen ton afgevoerd naar
andere bedrijven. Een derde deel van de afgevoerde mest gaat naar
bedrijven in provincies zonder mestoverschot. De rest wordt bij collega-
boeren in overschotprovincies afgezet.

Technische toelichting
De Nederlandse landbouwdieren hebben in 1998 ruim 76 miljoen ton
mest geproduceerd. Daarvan is driekwart afkomstig van runderen en 20
procent van varkens. Het CBS berekent de mestproductie en mineralen
uitscheiding op basis van jaarlijks geactualiseerde standaardfactoren (de
gemiddelde mineralenuitscheiding per dier) en dierenaantallen. De
standaardfactoren voor 1998 zijn vastgesteld volgens de geüniformeerde
berekeningsmethode van de Werkgroep Uniformering Mest- en
Mineralencijfers (WUM), waarin zes instituten (Bureau Heffingen (LNV),
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Informatie en Kennis Centrum
(IKC)-Landbouw, Landbouw-Economisch Instituut (LEI), Productschap
voor Diervoeder en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
(RIVM)) deelnemen. De cijfers in bijgevoegde tabellen zijn alle berekend
volgens deze systematiek.

Gedetailleerde uitkomsten per diergroep worden op verzoek
toegezonden. Over het mesttransport en mestgebruik in 1997 zijn
uitkomsten per gemeente beschikbaar.

Noot voor de redactie
Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen
met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, mevr. M.M. van
Eerdt, tel. (070) 337 41 98. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de
persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.
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Tabel 1: Stikstofuitscheiding Nederlandse veestapel
1990 1994 1995 1996 1997 1998

mln kg

Rundvee, excl.
vleeskalveren

415 403 405 393 380 353

Vleeskalveren 6 7 9 10 9 10

Varkens 150 153 150 148 143 136

Pluimvee 65 65 66 66 63 65

Schapen en geiten 20 20 20 21 20 20

Pelsdieren en konijnen . 3 2 2 2 3

Gehele veestapel 657 651 652 641 617 586

Bron: CBS

Tabel 2: Fosfaatuitscheiding Nederlandse veestapel
1990 1994 1995 1996 1997 1998

mln kg

Rundvee, excl.
vleeskalveren

111 112 110 96 96 96

Vleeskalveren 3 3 4 3 3 5

Varkens 69 65 60 58 55 54

Pluimvee 33 33 29 29 29 32

Schapen en geiten 5 5 4 4 4 5

Pelsdieren en konijnen . 2 2 2 2 2

Gehele veestapel 220 219 209 192 190 193

Bron: CBS


