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Voorwoord 

In dit rapport zijn de resultaten vefwerkt van een onderzoek naar 
omvang en onMkkeIihg van mineralenoverschotten in de Neder- 
landse landbauw in de aigetopen twintig jaar. Dit onderzoek is uit- 
gevoerd in het kader van de stodbalarigstudies van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS). Eerder verschenen aftkelen of 
rappotien over gebrul* en voorkomen van PCB's, kwik. fosfor, or- 
ganotinverbindingen, stikstof, koper, seleen, arseen, zwavel in 
siele brandstoffen en zink in de landbouw. 
Ten behoeve van de statistische info-wrziening over de 
verzurings- en vermestingsproMematiek van het milieu worden 
met enige regelmaat door het CBS stikstof- en Morbalansen 
voor heel Nederland geechialbeerd en gepubiiird. ûe gege- 
vens over het voorkmen van fosfor en stikstof in de lmdbouw, 
di hier worden gepresenteerd, zijn onderxM van deze vdiedige 
balansstudies. Voor katiurn is noait een voltedige balans opge- 
steld. Omdat door het gebruik van kunstmest en dieftijke mest gro- 
te hoeveelheden kalium in het milieu worden gebracht en voor een 
gedeelte ook verloren gaan door uiîspoeling naar het grondwater, 
is kalium bij de berekeningen betrokken. Di ondanks het feit dat 
volgens cYe huidige kennis van zaken van deze hoeveelheden W i m  
voor mens en mleu vooralsnog geen gevaar te duchten is. 
Zonder afionderlijke personen of instellingen te noemen spreek ik 
mijn dank uit aan allen die op enigerlei wijze behulpzaam zijn ge- 
weest bij het tot stand komen van dit rapport. De Informatie & ver- 
zameld en veniverkt door dr. C.S.M. Olsthm van de aWmg 
Natuurlijk milieu. 
Opmerkingen en aanvulingen op de inhoud van de pubtikatb wor- 
den zeer op prijs gesteld. 

De Directeur-Generaal 
van de Statistiek, 

prof. dr. A. P.J. Abrahamse 
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Samenvatting 

In dlt repporl worden mineralenbialansen en s e * s  ge- 
pmsenbdvoorfosfor,stikstofen kaliumindeNederhdwlan6 
bouw  MO^ de jaren 1970,1975, l m ,  1 ~ , 1 9 8 8 , 1 ~ ,  1988, 
1989 en 1990. Voor 1970 en 1975 is de aet g e g w m  whtw niet 
heiemaril compleet en voor 1990 is Mor m W gebwfkgemaakt 
van schattingm. Voor de ovwzlchWjid is het grootste deel van 
de Mlansg8gevens samengevat in stmmchm's. In deze 
schema's zijn de aanvoer- en afuoerstromen van mineraien in ck, 
landbouw gekwanMceerd. Voor elk van de jaren ven onderzoek 
4 n  de m i n e r a l e r m e m  ' j  twmkend. Tevens wwdt de ent- 
wikkeling van deze ovmchotm gedurende de aïgdapm twintig 
j- en geanesrseerd. 
In het eerste gedeeb van de pubibîk wordt een verantwoording 
gegevmvandeber6keniwvangRre~opdebalanswelk 
der drie mineralen. De berekeningsmethadm vroor fbgfOr, stikstof 
en kalkim vetiopen goedde& langs deze#& ajm. Zonodig zijn 
~~bep88M-sped(lskeproblemewiiapart-. 
Door de kmmeshg van balansbemkmim b &e mwkeu- 
van ti i i 'posteñgeanaipem~. van c&e~&&aku~~ veehwdersj 
en de deelbalans MBdjmw- mrden alle mten 
min of meer o n a R m W i j k i k b e ~  De badenssn mMen in theo- 
rie sluitend zijn. In de pmküjk is Fiei multerénde baEansverschi1 
eenmaatvoordenauwkeufigheìdvandepo~ptenopde~.U# 
de analyses Mijkt dat $e balans van de veehsuderlj VW sluitend 
is. De relatieve Balansve;rscMHen. berekami op basis m de hoe 
veeHieid eangevoarde mineFah vamen van 1% w 5%. Tussen 
de mineralen onderling warden gem signhnte mmchilien ge- 
cwistateerd 
De datieve verschillen op de bakw ven de v o e d i n m i n -  
dustrks zijn aanzienlijk groter. De MHschilien tus9en Mammde en 
uitgaande stroom ais percentage van de inkomenele stroom be- 
~voorfosfor-6%tot3%.voorrptikatof-3%tot5%envoor 
Wum -6% tot 10%. Deze relatieve verschiiien zijn van een orde 
van grooüe die voor dit soort berekeningen vennracht kan wordeon. 
Echter, voor zijn de belansverschilbn voor alie mineralen 
veel gmter dan voor de overige jam. Vaorraadmrrtatles of statis& 
sche fouten liggen -jnlijk ten gronâslag aan deze vwschii 
b. De condusie is wel dat de gegevens voor 1989 met en@ 
Motzichügheid moeten worden gehikt. 

De vdgens de balansmethode berekende m i m - n  
in de Landbouw laten tussen 1970 en 1988 een stijging zien, die 
het grootst is voor stlkstoi en kalium (ca. 50%) en veel geringer 
voor fosfor (ca. 15%). De toename van de o\rerschot8en weerspie- 
geit de aanzienlijke groei van de westapel tot aan het midden van 
d e j e r e n t t i d r t i g . H i ì r i s r o w e l h e t ~ b N k a l s h e a  
rin#voergebniik, gestimuleerd door een Bwiname van het gebruik 

vanst ik&o~.stefkgest~.omdfddegfAcWnaevande 
dierlijke produktle in deza, periode nagenoeg onveranderd k gb 
bhen, is ook de hoeveeihekl mineralen In de dledijke m6st neve 
nant toegsnomen (tussen l S70 en 1.rSee voor fosfor smá 46% m 
voor stikstof met 85%). 
Het feit dat de overdomfhg ven f-r in îcmhmr vanaf het 
midden van de jaren zevenbig i8 verminderd, Mijkt Mn m de be- 
langtijjte oocaken van de mkider ongwrstige 0rIhnMmllng van 
h e t f o s f o t a v ~ ~ .  In h e t ~ v a n d e j a m ~ b n a m e -  
lijk reeds begonnen met de matigin$ van de &mmging van voe- 
deritsfaat een mengvoeders. He! akstof- en kaliumgehalte van 
luoditvoer is editer tot 1986 nag enigszins toggswiomen 
Verder is tussen 1970 en 1982 ook het gebhlik ven toe-- 
stoffen afgenomen. Het gebniik ven likstofEtunstma91 daarente- 
gen is tot 1967 fuisî m&¶nIijk gesiegml WBBrdoor behahre de 
p r a d u k t i e o o k h e t ~ v a n ~ m d u ~ i s t o a g s -  

75-80 mln 
Irg(P,666880mbrkglNen175-1Wmki~KDew~trwi 
*gedaeMtenopdohi teygneenae in ta l~ jaren .Het  
~rmetdegrooastoovemhoOterni8Morelsnogl~~meteen 
overschotvan@a.85~nkgPlm.810mlnIqgNenoa195mln 
kg K. De relatieve daling ten opzichte van IsBB wsu, het grootst 

eiat, net al$ bij de dierlijke praduktie, L enidBntie van de glanEaar- 
d i p r o d u k ü e v o o r ~ e n ~ m n b t e n w o r î o s f o r s i e c M 9  
w d n i g i s ~ t e r d , w a s d e ~ ~ ~ m f o 9 f O r n o g a c .  
üjd ca. 2,5 maai groter en kalium -.-"lp maai groter dan de 
afvoer,dezewermaatovermaa2itnognaunei@evandlain 1970. 
D e c i a i i n g v s n d e m h i e r e l e m r v t 3 t s c h a t t c a n n a ~ ~ k e n ~ a r ~  

de vdm faetaen: afna- 
vande'mkkingsuper- 

heffing', een a t n m  van hei aantal dieren in de intensieve 
veehoudecrj ten opzichte van 1986, i w h p m d e  daling van fos- 
~ v a n m ~ , ~ I l c h t e d a î i n g v a n d e g e ~  
stlbtof- en kaliumgehalten van kradWoer, m aanzienlyke daling 
van het gebruik van 5îikst- (in 1988P90 18% ten op- 
r icMevanls8B)enesnl ichtedal ingvanW~~ikvan~m 
kahm in kunstmest 

') In dgte publikatie wordt met 'minerslenove- een balans- 
s a k  bedceld. Het ovmxht b het d i l  tussen de aanvoer 
en de afwm m mineraten in een bepaalde simtor (veehoude- 
rij. l-*, Er is in die zin geen reiatie met het in de W- 
stofhnwet gedellnieerde werschot van dier- mmt. 



1. Inleiding 

In Nederland, en dan met name in de landbouw, heeft men ai ja- 
renlang te maken met grote mineralenoverschotten l). Het CBS 
h& vanaf 1972 met enige regelmaat berekeningen van de fos- 
foroverschotten op Landelijk niveau gepubliceerd. Deze landelijke 
fosforbalansen zijn momenteel beschikbaar voor de jaren 1970, 
1980, 1983 en 1986. Zeer waarschijnlijk zal op korte termijn een 
fosforbalans voor 19W worden opgesteld. Tevens heeft het CBS 
onlangs voor de eerste maal een stikstofbalans voor Nederland 
gemaakt, voor het jaar 1966. ûok deze balans zal binnenkort wor- 
den geactualiseerd. Ui genoemde balansstudies blijkt dat in ons 
land zeer aanzienlijke overschotten van zowel fosfor als stikstof 
voorkomen en dat de landbouw een overheersende rol speelt in 
het ontstaan ervan. 
Fosfor komt Nederland binnen in de vorm van anoraanische fosfa- 
ten (fosfaaterts, kunstmest), in de vorm van dierlijkë en plantaardik 
ge produkten (veevoedergrondstoffen, voedingsmiddelen) en met 
grensoverschrijdende rivieren. De uitgaande stromen betreffen 
vooral produkten van de fosfaatertsverwerkende industrie (kunst- 
mest, wasmiddelfosfaat, voedetfosfaat), produkten van de land- 
bouw (voedingsmiddelen) en verontreinigd oppervlaktewater dat 
naar zee stroomt. In 1986 bedroeg het totale overschot op de lan- 
delijke fosforbalans 159 mln kg P, waarvan ca. 60% op rekening 
kwam van de landbouw (Olsthoom, 1988). In de landbouw wordt 
ca. m van de aangevoerde fosfor in de vorm van landbouwpro- 
duken weer afgevoerd. 
Voor stikstof is de situatie vergelijkbaar maar ingewikkelder, omdat 
stikstof ook voorkomt in gasvormige verbindingen (N% en N&). 
Bovendien wordt op industrii3le schaal gasvormig N:! uit de lucht 
vastgeJegd in anorganische stikstofverbindingen, in eerste instan- 
tie in NH3 via het ammoniakprocédé van Haber. Stikstof wordt in 
Nederland aangevoerd via import van veevoer en voedsel, via im 
port van anorganische stikstofverbindingen (vooral kunstmest), 

door stikstofbindina in de kunstmestindustrie en via grensover- 
schrijdende water--en luchtverontreiniging. De uitgaan& stromen 
zijn de anorganische stikstofverbindingen van de kunstmestindus- 
trie (kunstmest, ammoniak), landbouwprodukten (voedingsmidde- 
len) en verontreinigde water- (Kj-N, NOS] en luchtstromen (NOy, 
NHs). Het verschil tussen de aanvoer en afvoer van stikstof op de 
landelijke balans bedroeg in 1986 ca. 850 mln kg N (exclusief de- 
nitrificatie). Omdat processen als denitrificatie en uitspoeling van 
stikstof vanuit cultuurgronden zich vooralsnog moeilijk op landelijk 
niveau nauwkeurig laten kwantificeren kan de bijdrage van de 
landbouw aan de totale stikstofophoping nauwelijks met enige 
mate van precisie worden vastgesteld. Echter, op basis van het 
feit dat de aanvoer van stikstof naar de landbouw in 1986 ca 
1 200 mln kg N bedroeg en dat hiervan slechts ca. 20% werd vast- 
gelegd in produkten kan worden vermoed dat de bijdrage van de 
landbouw aan het stikstofoverschot groot is (Olsthoom, 1989). 
De serie publikaties van het CBS over stikstof en fosfor wordt in dit 
rapport uitgebreid met stofstroomschema's en overschotbereke- 
ningen voor de landbouw voor de jaren 1970, 1975, 1980, 1983, 
1966,1987,1988,1989 en 1990. Voor een klein deel van de ge- 
gevens over stikstof en fosfor betreft het eerder gepubliceerde dj- 
fers of bewerkingen daarvan. 
Tevens is in dit rapport kalium bij de berekeningen betrokken. Tot 
op heden is aan kalium in het milieu nog betrekkelijk weinig aan- 
dacht geschonken. Voor dit element was dan ook geen balans op 
landelijk niveau beschikbaar. Voor zover bekend is ook niet eerder 
een kaliumbalans voor de gehele landbouwsector gepubliceerd. 
Wel is onlangs voor de melkveehouderij een kaliumbalans opge- 
steld door het Centrum voor Agrobiologisch Onderzoek (Van der 
Ven, 1990). Verder zijn de kaliumemissies op maTs- en grasland 
beschreven (IKC, 1991) en zijn de kaliumemissies naar het milieu 
in het algemeen gelnventariseerd (RPC, 1988). 

Noot in de tekst 

') Zie noot 1 in de tekst van de inleiding. 



2. Het stroomschema 

De posQsn met de balangtijkste bjjdmgen aan de mineralenstro- 
men in de NaMan&e land- en tuhibouw zijn e v e n  in 
e e n s t m m ~ f i g u u r  1.Oezsfigwrhopgebowwduitdrieon- 
derling v e m  dseibaiansen, namelijk die van de vdm&W, 
d e c u i t u u r g r o n d e n d e ~ v a n ~ k f e n k d e  
wdn@midobkní~.  ùeue leetrrte balans is niet nodig bij de 
ovemhoümvkeningen maar is o p g e m  ab een middel ter 
conbdle van de nauwkeurigheid van de diverse p m d u w  
vanuitdel-. Infigwrrl zijndebnwuwrnendestromen 
wnien van Rummers ter aandvidiw In de tekst. Ds paregmf- 
nummers in hoofdstwk 3 en de cursieve gptabn bissen haakjes in 
de~referemnaacidezestmomotbmnnummerei.Tenbghae- 
ve van de hier g w n t e e r d e  b s i l m n g g n  w o a  in to- 
teairesendeiugverschilendebtonnenen82ram~. 

De tmîambmkening die ultehrddik mu#srtrt in de vaststeiîing 
van het mineralenolrersdrot in de landbouw Lcen op twee manieren 
gemaak! worden: 
1. Imtentarisaüe ven de sbwnen die de landbouw binnenkomen 

geeft de totale aamroer (34). ln\nenWisaîia van de &ramen die 
de landbouw verlaten geeft de totale afvoer (55). Het versehl 

tussen bekie is het uiteindelijke mineralefoverschot w) w!- 
gens de formule: 
OVERSCHOT-l u AANVOER minus ANOER. 
Deze wilze van overschotberekenina is een soafl 'Mack-bof- 
benaderhg waanmor de lnventciiisa& van m gering aantal 
mineralenshomen toembnd is. Deze benadering iaat de 
men binnen de landbouw buiten beschouwing. Over deze stro- 
m e n h e o h t e r m v e e l i ~ t i e ~ d a t h e t ~ L j k 1 8 a o k  
het rJerloap van de sdromen binnen de landbouw nauwkeurig in 
kaW te brsngsn. Op die menier kan een gdetailleerd beekl 
warden wkmg6n van de bijdragen van de d i l l e n d e  bron- 
m b i n m d e l a n d k w w a a n & m i ~ .  

2, Bijvo3doendeinfo~a~~deotrwnenbhviendelandbouw 
kmin het overschot (OifHiSWOT4) ook nog op een amdm 
w r j Z g b e M ) J C B F I ( J w o r d s n , ~ a I s h e t v e i s o h i l ~ n d e  
aanvoer van mineralen op cultuurgrond (321) m de de mek 
het $was (23). afvow wwdt in dit -geval svMstsraui de 
hoeveelhekl niineralen die d a a m f j k  met het gcrwae van de 
bodem wordt afgemed. hdaaiwiiezen, beweidingmmdieien, 
wwteíresten ad. worden niet in de bwchmhg beîrokken om- 
dat W e  n& van de cultuurgrond worden o$ewed, 
Voor stkW h in dit kadar nog m nuctnoering noodmkelijk. 
& i i d e ~ v a n m e s t e n ~ ~ e n b i j d e m e s t p r o -  
duMieivanmndvanaindeweWepwbde~ntaendeslren 
d e s ü k ? i t a ~ a k r m m o n i c r k n a a r d e k i c h t ~ ) E s n W  
van d- en avidere ammoniakmimles van de landbouw (19) 
gaat &er niet verloren, maar teyert in de m van nat$, m 
~ d e p a s i a e w e e r e e n ~ e a n d e b a w n ; e s a n g m n d e  
cultuurgrond. 



3. Berekeningswijze van de stromen 

In di hoofdstuk wordt de berekeningswijze van de diverse stromen 
toegelicht. Tevens worden de bronnen van informatie vermeid. De 
paragraafnummers in dit hoofdstuk corresponderen met de 
stroomnummers in het algemene stroomschema (figuur 1). De be- 
rekeningen worden geïllustreerd met behulp van gegevens voor 
het jaar 1989. Waar mogelijk en relevant zijn de gegevens in de 
stroomschema's voor twee oogstjaren gemiddeid tot kalenderja- 
ren. De resultaten voor de diverse jaren van onderzoek (1970, 
1975,1980,1983,1986,1987,1988,1989 en 1990) zijn samen- 
gevat in tabellen en figuren. Voor de jaren 1970 en 1975 ontbrak 
&n deel der gegevens of waren de beschikbare gegevens op een 
dusdanige wijze geaggregeerd dat ze niet goed bruikbaar waren 
voor een nauwkeurige verwerking. Dat is de reden dat in de 
stroomschema's voor 1970 en 1975 de deelbalans van de 'voe- 
dingsmiddelenindustrie' ontbreekt. De gegevens voor 1990 betref- 
fen voor een deel nog voorlopige cijfers; deze zijn met een 
sterretje aangeduid. Bij gebrek aan recent statistisch materiaal 
moesten deze soms op een iets andere wijze worden geraamd 
dan de gegevens voor eerdere jaren; zonodig wordt daaraan in de 
tekst aandacht besteed. 

3.1 Invoer van krachtvoer 

Allereerst iets over de gebruikte terminologie. De begrippen 
krachtvoedergrondstoffen, krachtvoer, mengvoer en ruwvoer wor- 
den in de publikaties van het Landbouw-Economisch Instituut over 
de beschikbare hoeveelheid veevoer in Nederland uitgebreid om- 
schreven (LEI, 1990). Samengevat komt het er op neer dat een 
mengvoer een mengsel is van twee of meer krachtvoedergrond- 
stoffen aangevuld met de benodigde mineralen, vitaminen en an- 
dere toevoegingen. Krachtvoedergrondstoffen kunnen ook als 
zodanig (enkelvoudig) worden vervoederd. Om die reden is de 
hoeveelheid beschikbare krachtvoedergrondstoffen altijd groter 
dan de geproduceerde hoeveelheid mengvoer. Als in de voorlig- 
gende publikatie sprake is van krachtvoer wordt daarmee bedoeld 
de hoeveelheid beschikbaar mengvoer inclusief de hoeveelheid 
enkelvoudig vervoederde krachtvoedergrondstoffen. 
Een veevoeder wordt, uitzonderingen daargelaten, op basis van 
het VEM-gehalte gerekend tot ruwvoeders of tot krachtvoeders; de 
grens ligt bij 750 VEM (Voeder Eenheid Melk) per kg produkt. De 
tabellen 1 en 9 geven inzicht in welke voeders respectievelijk tot 
de krachtvoeders en welke tot de ruwvoeders worden gerekend. 
De gegevens over de import van krachtvoedergrondstoffen zijn / ontkend aan de 'Jaatstatistiek van de Veevoeders'. waarin de be- 
schikbare hoeveelheid grondstoffen wordt gepubliceerd naar her- 
komst, t.w. invoer of binnenlandse produktie (zie ook 3.4 en 3.5) 
(LEI, 1990). In combinatie met de overeenkomstige mineralenge- 
halten, worden de mineralenvrachten berekend (tabel 1). Stikstof- 
gehalten worden berekend uit het eiwitgehalte (re-gehale) door 
deling door de internationaal afgesproken factor 6,25, met uitzon- 
dering van zuivelprodukten, waarbij de omrekeningsfactor 6,38 is 
gehanteerd. De geraadpleegde bronnen van fosfor- en stikstofge- 
halten van krachtvoedergrondstoffen zijn reeds eerder gepÜbli- 
ceerd (Olsthoom, 1985, 1990). De kaliumgehalten zijn aan 
dezelfde bronnen ontleend als de andere mineralengehalten. 

Bij gebrek aan recente gegevens over het gebruik van krachtvoe- 
dergrondstoffen is de invoer van krachtvoer voor 1989 en 1990 
berekend op basis van de statistieken van de buitenlandse handel 
van het CBS (CBS, 1991), van de 'Mengvoederenqubte, 1990' van 
het Produktschap voor Veevoeder (PWR, 1991) en van de 'Pro- 

duktiestatktiek van de Mengvoederindustrie' (CBS, 1991a). Om- 
dat niet alle kracMvoedergrondsîoffen in mengvoer worden ver- 
werkt geeft de produktii van mengvoer alleen (PWR, 1991) niet 
vddoende informatie over het gebruik van krachtvoederg~~~ktof- 
fen. Daarom is met behulp van gegevens over de mengvoerpro- 
duktie een berekening gemaakt van de invoer en de binnenlandse 
produktie van krachtvoedergrondstoffen. Deze gegevens zijn ver- 
geleken rnet CBS-gegevens over de buitenlandse handei (CBS, 
1991) en over de binnenlandse produktie van plantaardige en diir- 
lijke produkten (CBS, 1991b,c.d) en indien nodig bijgesteld. Op 
basis van het door het CBS getwenteriseerde grondstoffenpakket 
voor de ~roduktie van menavoer in 1990 (CBS, 1991a) is vervd- 
gens een schatting gemaak van de te vernachten mineralenge- 
halten van krachtvoer. De combinatie van aebruikte hosveelheden 
grondstoffen en de geschatte gehalten levert de mineraleninhoud 
van het krachtvoer. De gegevens over de import en het gebruik 
van krachtvoer in 1990 moeten als vooriopig worden beschouwd. 

3.2 Suppletie van krachtvoer met vcKNidaefaten 

Vooral voor varkens en pluimvee ligt het gewogen gemiddelde fos- 
foigehalte van de gebruikte krachtvoedergrondsioffen (4-5,5 
g Phg produkt) lager dan de behoeftenomen. Ter aanvulling 
wordt daarom in de mengvoederindustrie voederfosfaat (fosfaat in 
anorganische vorm) aan de grondstoffen toegevoegd. In het verle- 
den gebeurde dat vaak rnet fosforzure voederkalk of dicalciumfos- 
faat (CaHP04.2H20; ca 19% P). De laatste jaten wordt echter 
nog vrijwel uitsluitend monocalciumfosfaat (CB(H2P04)2; ca. 
22,5% P) gebruikt. De hoeveelheid voederfosfaat die wordt toege- 
voegd aan de diverse diervoeders wordt jaarlijks door het LEI ge- 
publiceerd in de 'Jaarstatistiek van de Veevceders' (LEI, 1990). 
Omdat de LEI-gegevens over de suppletie van fosfor a fkmt ig  
zijn van een zeer beperkt aantal berichtgevers werd aanvullenâe 
informatie ingewonnen bij enkele grote veevoederfabrikanten. Ook 
werd de afzet van voederfosfaat berekend uit gegevens over han- 
del en binnenlandse produktie (CBS, 1990). De resultaten van 
deze berekeningen zijn opgenomen in tabel 2 (vergelijk ook Okt- 
hoorn, 1985). 

Het &dosfaa$ethalte van mengvoer loopt al jaren gestaag te 
rug, van ca. 1 % in de jaren zeventig tot 0,3% in 1990. Hiervoor zijn 
verschillende redenen aan te geven. Op de eerste plaats speeit de 
terugdringing van het fosforgehalte v& mengvoer in het kader van 
de mestproblematiek een belanarijke ml. Ten íweede is dicalcium- 
fosfaat Mijwel volledig vervan&i door monocalciumfosfaat, dat 
een hoger fosforgehatie heeft. Om hetzelfde fosforgehalte te krij- 
gen behoeft dus minder voederfmfaat te worden toegevoegd. Ten 
slotte is ook het gehalte aan het fosforrijke diemeel in mengvoe- 
ders in de afgelopen tien jaar gestegen, van ca. 1,544 in 1980 tot 
ruim 23% aan het einde van de jaren tachtig. 
In de stofstroomschema's in deze publikatie zijn de jaartotalen 
voor het gebruik van mineraalfosfaat in mengvoer vernield, zoais 
deze worden berekend op basis van de gegevens van de veewe- 
derstatistieken van het LEI. Verder is Mor enkele jaren (1983, 
1990) gebruik gemaakt van aanvullende informatie van enkele 
grote mengvoederbedrijven. 

b3 Invoer van nrwvoer 

Ondanks een grote binnenlandse produktie van ruwvoer wordt ook 
ruwvoer ingevoerd. Het betreft voornadijk bierbostel en een klei- 
ne hoeveelheid snijmals en stro. Gegevens over deze invoer wer- 
den ontleend aan de statistieken van de buitenlandse handel 
(CBS, 1991). In combinatie met de bijbehorende mineralengehal- 
ten (zie voor details en bronvermelding 3.7 en 3.23) worden de 
hoeveelheden produkt omgerekend naar mineralenstmmen. 
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3.5 Binnenlandse produktie van dierlijke krachtvoedergrond- 
stoffen 

Rundvee Vaikenc Mest- Leg- TM') 
pcihree plulnvee Een deel van de dierlijke krachtvoedergrondstoffen komt van ei- 

gen bodem. Het betreft vooral dierlijke eiwitten en vetten, melk- 
poeder en weipoeder. Een rekenvoorbeeld voor 198W89 is 
opgenomen in tabel 1. De berekeningen en de schattingen voor 
1989 en 1990 zijn beschreven in 3.1 en 3.4. De retourstroom van 
mineralen in dieriijke produkten (5) moet in mindering worden ge- 
bracht op de afvoer van mineralen met dierlijke produkten uit de 
veehouderij (9). 

mln kg K 

3.6 üeschlkbare hoeveelheld krachtvoer 

De totale hoeveelheid mineralen in hchtvosr wordt berekend op 
basis van de beschikbare hoeveelheid krachtvoedergrondstoffen 
(tabel 1) (LEI, 1990). De aldus berekende hoeveelheid is gelijk 
aan de som van de posten berekend in de paragrafen 3.1, 3.2, 3.4 
en 3.5. 

l )  Indusiei 8xpo1I van mengvoer; inebsief kunstmek n mengirooders voorovsrigb dier- 
soar(en. 

Rwidvee Vsikens Mest- Leg Totaal l) 
v luim vee rilulmvee 

1-6 
Fo&n@mhnvrnk.chtvazlwgond.tonwiw>R.d*varp.r- 

Rundvee Vailcens Mest- Leg Gsmkl- 
piurnvee pcibnvee W') 

l )  Induslef export vm Inenevoer: indusid kmaimdk en mengvoeders voor owtige dier- 
sowten. 

1-4 
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Rundvee Varkens Mest- Leg- Totaal1) 
plulmvea pluknvee 

mln kg N 

l )  I- mpat van mmwoer: M -k en mengvoeders voor overige dier- 
sooitsn. 



3.7 Beschikbarn hoeveelheid ruwvoer 

De jaarlijks beschikbare hoeveelheid ruwvoer wordt gepubliceerd 
in de 'Jaarstatistiek van de veevoeders' (LEI, 1990). Een klein deel 
van deze veevoeders wordt ingevoerd maar verreweg het grootste 
gedeelte wordt in eigen land geproduceerd. Snijmals en grasland- 
produkten maken meer dan 90% van de hoeveelheid beschikbaar 
ruwvoer uit. Een voorbeeld van de berekening van de mineralenin- 
houd van niwvoerprodukten is opgenomen in tabel 9. De minera- 
lengehalten van de meeste rumroeders en de geraadpleegde 
bronnen zijn reeds eerder gepubliceerd (Van Eerdt, 1990). De mi- 
neralengehalten van produkten uit de akkerbouw en de veehoude- 
rij zijn door de jaren heen constant verondersteld. In verband met 
de sterk toegenomen bemesting van grasland gedurende de laat- 
ste tientallen jaren, is voor de mineralengehalten van grasiandpro- 
dukten echter een tijdsafhankelijkheid aangenomen; voor meer 
details, zie de paragraaf over de afvoer van mineralen met het ge- 
was (3.23) en tabel 15. 

288 27.3 
a 4  27-6 
27,8 26,7 
293 25,8 
27.5 TI* 

Volbmdk 0'9 - C8 
Wel C5 

o,e ;"b" 1.1 

Omdat in de ~ ~ " s  geen ~egewns over de dhfW dier- 
soorten zijn opgemman, is de ~~ bmchikbare mimlen  
p e r ~ e p a F t v e ~ k , d e ~ 3 , 4 e n 5 .  Dezegege 
vens bebeften de beschikbare hoeveelheid mineden in kracht- 
voer in Nederiand vóór cunectre voor export en het gebruik van 
veewedw door dieren buken de kndbouwsec?or (zie ook W 11 en 
3.12). Tevens komen biJ deze bemkeningen gegevens be$díîk- 
baar wer de mlneralengehehn van kraâtbmr per diemmî. 
üeze zijn opgenomen in de tabellen 6,7 en 8. In tabel 6 is onder- 
schei gbwnaakt hrasan de fosfotgehalten van beschikbare kraoht- 
-toffef~ per diemoml (exduslef suppletie vsin 
v-t) en die van laatchnFoer. m e  laatste gehatten zijn 
inclsief suppletie; vgl. tabel 2. 

G e g e m  Mor de jaren 1W en 1990 moesten worden verkregen 
met behulp van enige aannamen. Rta praduktb van hooi* gFasku# 
en snijrnahr voor 19W en 1900 k bekend (CES, lDRtb, d). De (d- 
rrchihre hoevee#ield vers voorderejarenYbmkend 
opbaafsvandeprodultuevanhooien~uileneenaengeno- 
men ~ g r e s l a n d p r o d u k t & ~ I ~ o o g s t -  en beweidlngsverae- 
zen)vanIl ooOiq~~(vgl.VmBerdtefaE.,  lSBl).Aangerien 
gmdmdpâukten en snijmaïs verreweg de 
mineralen Iwe,m, kan de ~~ hoeveeiheicl Nwvoer wior 
198@ en 19W) met deiijk grote muwlteurlgheid worden b 
kwd. Tabel 10 Medt een wenloht van de hcwvdheid beschikba- 
re mineralen in ruwvoer vanat 1WO. 



~.b.l 10 3.10 AtMer van dierlijke produkïen 
Nimmhnlnfuwvow 

~osfoi stikstof Kaiium Van de mineraleninhoud van de dierlijke produktie wordt een deel 
binnen de veehouderij hergebruikt als krachtwedergrondstof (5), 

min kg de rest wordt afgevoerd naar bestemmingen buiten de landbouw, 
zoals de voedingsmiddelenindustrie, expwt of binnenlandse con- 

lam 36 291 m sumptie. Om het stofstroomschgma niet nodeloos ingewikkeld te 
1975 42 925 296 maken, lopen deze stromen alle via de voedingsmiddelenindustrie. 

1980 46 344 31 5 
l901 52 391 366 
lm 52 389 366 
1989 51 391 388 
1984 51 399 376 

3.1 1 Atvoer van krachivoer ten behoeve van andare dan 
1885 52 41 7 383 
1088 51 408 374 

landbouwfrulsdleren 

1857 48 379 9W 
1088 48 382 385 In de mengvoederindustrie worden ook voeders geproduceerd 
1889 49 388 982 voor andere dieren dan die in de veehouderij worden gehouden. 

1980' 47 369 345 De beschikbare hoeveelheid krachtvoedergrondstoffen omvat dan 
ook de grondstoffen ten behoeve van de produktie van mengvoer 
voor honden, katten, pelsdieren, siervogels e.a. In het begin van 
de jaren tachtig bedroeg de produktie voor deze diersoorten ca. 

3.8 Totaal beschikbare hoeveelheid veevoeders 1 % van de totale mengvoerprodukîie, in 1989 was dit echter al op 
gelopen tot ca. 3% (CBS/LEI, 1991). De mineraleninhoud van dit 

De totale hoeveelheid mineralen in veevoeders wordt verkregen mengvoer is uiteraard afhankelijk van de samenstelling van het 
door sommering van de hoeveelheden krachtvoer (6) en ruwvoer grondstoffenpakket (LEI, 1990). In 1989 ging ca. 3 mln kg fosfor, 
(7). ca. 16 mln kg stikstof en ca. 6 mln kg kalium naar overige dier- 

soorten. 

3.9 Dierlijke produktie 
3.12 Nettoaport van In Nederland geproduceerde me- 

voeders In de veehouderij worden melk, vlees en eieren geproduceerd. De 
produktie wordt jaarlijks gepubliceerd in 'Landbouwcijfers' 
(CBSILEI, 1991). Mineralengehalten van rundvee en melk en de 
daarvoor geraadpleegde bronnen zijn gepubiiceerd in Van E e d  
(1990). De mineralengehaiten van andere diersoorten zijn ont- 
leend aan De Winkel (1988) en aan Jongbloed et al. (1985). De 
mineralengehalten van eieren zijn verkregen uit de 'Nederlandse 
Voedingsmiddelentabel' (NVT, 1989). Als vooheeld zijn in tabel 
1 1 de gegevens voor 1989 afgedrukt. 
Voor 1990 komen de gegevens over de produktie van pluimvee- 
vlees en eieren rechtstreeks van het Produktschap w r  Pluimvee 
en Eieren. Gegevens over de produktie van rundvee- en varkens- 
vlees in 1990 zijn afkomstig uit de Statistiek slachtingen (CBS, 
l sslc). 

Een klein deel van de mengvoerpraduktie wordt in het buitenland 
afgezet (in 1989: 3-4%) (LEI, 1990). De export neemt de laatste 
jaren toe. Een kwart van de export bestaat uit kunstmelk. Er wordt 
echter ook mengvoer ingevoerd. Deze Invoerstroom is wij con- 
stant. Om het stroomschema overzichtelijk te houden is de uitvoer 
van mengvoer gecorrigeerd voor de invoer. De invoer is steeds 
kleiner dan de uitvoer. Stroom (12) betreft derhalve de mineralen- 
inhoud van de netto-uitvoer van mengvoer. Ais mineralengehalte 
voor heî uitgevoerde mengvoer (uitgezonderd kunstmelk) is het- 
zelfde gemiddelde mineraiengehalte aangehouden als van het 
krachtvoer dat in het betreffende jaar in Nederland beschikbaar 
was. 

1.b.l l1  
P m d u ~ r n d . ~ d . r l j , l S W  

Cahalten plodMie1) 

Fosfor Stiksiof Kalium Asntsl Geslaom Aanhwdlngs- BNtoeigen Fwfoc Stlkstd )(rikni 

awcicm pereantcige pmduktie 

Totaal dMi&e pioaiktie 

1) g, levend gewicht ~eawr$eerd VOM in- en uihioer; indusM huisslechth'taen. 



3.15 Uit te rljden dieflljke mest 

Vemhllen vemorzaakl door afrondingen kunnen in de post 'ex- 
cteae'aan het licht komen. Hetresulbaatvandeimb&ahn~ 
op hards van de gegevens uit de strooinsohema's wijkt dan 0th 
soms ai van de voor 'excretie' vernielde waarde. 
Dezebalansberelcenkrgggeffoplandelir$vseuvoorde~ 
vaekmMj de hfmdhekl m i d w  En dierkjb e&. In het 
gerel van fosfor en kalium komt deze hameeiheid beschikbaar 
voewbemeretngvandebodem.Voorsl~irrdesltuatlegecom- 
p l i c s e n l e r s l m d a i t b ~ W W ~ M t 1 g ~ 1 t i j ~ h S t b n r e ~ ~ 1 W  
in de varm m mmoniak f14) uit de nieiaY verdwijnt. 

3.1 4 Ammoniak-emissie In de stal en tijdens mestopslag 

De veehouderij is in Nederland de belangrijkste bron van emissie 
van ammoniak. Stikstof in dierlijke mest kan in de vorm van vooral 
ammoniak uit de mest verviuchtigen. Dit gebeurt bij en direct na 
excretie, tijdens opslag van de mest en bij aanwending van de 
mest. De ammoniakverviuchtiging bij de verspreiding van mest 
wordt voorgesteld door stroom (22) en wordt verderop besproken. 
De kwantificering van de ammoniakemissie van de veehouderij is 
in detail beschreven in een rapport dat de uitgangspunten voor de 
berekening van deze emissie in het kader van de Hinderwet be- 
handelt (De Winkel, 1988). Voor 1986 is een samenvatting van 
deze methode beschreven door Van der Hoek (1988). Gegevens 
voor de werige jaren zijn onlangs gepubliceerd in een overzichts- 
rapport van het RIVM (Etisman, 1989). In het RIVMrapport zijn op 
basis van de emissiefactoren voor ammoniak voor rundvee, var- 
kens en pluimvee van De Winkel (1988), aangevuld met emissie- 
factoren voor overige diercategorieën, ammoniakemissies 
gepubliceerd voor de jaren 1980 Um 1988 (tabel 12). Omdat deze 
gegevens niet verder gaan dan 1988 is de emissie voor 1989 en 
1990 berekend op basis van de aantallen dieren uit de 'Landbouw- 
telling' van het CBS (CBS, 19919 en de door Erisman gehanteer- 
de emissiefactoren. 
Voor 1970 en 1975 zijn schattingen gemaakt op basis van gege- 
vens over emissies en depositie uit het Eindrapport tweede fase 
Additioneel Programma Ve~uringsonderzopk (Heij et aL, 1991). 

De produktie van mineralen in dierlijke mest wordt door het CBS 
ook op een andere wijze berekend dan hierboven (3.1 3) is aange- 
geven. Om de mest- en mineralenproduktie in provincies, ge- 
meenten, landbouwgebieden of andere bestuurlijke eenheden te 
kunnen berekenen is een tweejaarlijkse produktiestatistiek van 
dierlijke mest operationeel waarin de mestproduktii per d iemr t  
wordt berekend (CBS, 19919) (Van Eerdt, 1992). Voor de bereke- 
ning van mestproduktiefactoren per dier wordt gebruik gemaakt 
van zo6technische kengetallen betreffende het voedergebwik en 
de produktie per dier. Een balansberekening levert de mest- en 
mineralenproduktiefactor per dier. Koppeling van deze gegevens 
aan het aantal geregistreerde dieren ult de 'Landbouwtelling' 
maakt de berekening van de mestproduktie van de totale veesta- 
pel mogelijk. In het ideale geval is het resultaat van deze bereke- 
ning identiek aan het resultaat van de berekening van de dierlijke 
excretie op basis van de hier gebruikte statistische gegevens (13). 
Er blijkt echter een systematisch verschil op te treden, in die zin 
dat stroom (13). voor stikstof gecorrigeerd voor de ammoniakver- 
vluchtiging, vrijwel aitijd groter is dan stroom (15). Mogelijke oorza- 
ken voor dit systematische verschil zijn reeds eerder besproken 
(Van Eerdt et al., 1991); in deze publikatie zal er dan ook niet op 
worden ingegaan. 
Om aansluiting met gepubliceerde mestproduktiegegeven te be- 
houden wordt in de balans van cultuurgrond verder gerekend met 
de produktie van mineralen in mest, zoals die in stroom (15) is 
aangegeven. 

Qegevens over het gebruik ven kunstmest zijn afbmüg d de 
'Jeat9taastlekvanáe-vanm-4- 
mlach Instituut (LEI, 1981). De pgwem wan het LEI twee 
bmttjam zijn gemiddeld tot g e g e m  ovet kah&Jam. Een 
9 ~ ~ ~ 1 c h t v s u i h s t k ~ ~ ) m  ~ d e I ~ ~  
nnirntigjam bloppwm in W 13. Metgabnrikvan M W  
~ i n h e t j a a r l ~ w i j k t & f ~ n h e t g e t a l B 9 t I s  
gagwiblk.9erel ln de LE l -pubm over het ktmfhde jaar. Met ge- 
Wbedroeg hWjsrargeen456 mlnkg N, soals ecdtdergqsubii- 
c d ,  maat W , o  mln kg N (LEI, lwla). 
Voor t@W riJn de gpgewm mm 19891a0 ggebuikt (LEI, 1Wla). 
O e g e v e n s w e r h e t ~ l ~ t ~ n a g n l e t b e a c h ~ .  
Het gebruîk van kunstmest, en dan woral van stkMku- 
wtrkxwit6~jareneendalendetvend.Hetisdanodcdever- 



wachting dat het gebruik in 1990, di wil zeggen het gemiddelde 
gebruik in de seizoenen 1989l90 en 1990P91, iets lager zal liggen 
dan in het seizoen 1989f 90. 

Bmn: LEI, 1991. 

3.17 ûmrige bronnen 

Voor fosfor en kalium is zuiveringsslib uit openbare en particuliere 
zuiveringsinstallaties de enige bron van aanvoer naar cultuurgrond 
onder 'overige bronnen'. Voor stikstof omvat 'overige bronnen', 
naast zuiveringsslib, ook de bijdrage van bestrijdingsmiddelen en 
biologische stikstofbinding. De bijdrage van beregening en be- 
vloeiing aan de bodembetasting is te verwaarlozen. 
Zuiveringsslib. Vanaf het einde van de jaren zeventig is zuiverings- 
slib voor alle mineralen een bron van belasting van cuituurgrond. 
Informatie over de aanvoer van mineralen in zuiveringsslib van 
communale zuiveringsinstallaties werd ontleend aan de statistie- 
ken van het waterkwaliteitsbeheer (CBS, 1990a). Ca. 40% van het 
slib van openbare zuiveringsinstallaties wordt in de landbouw af- 
gezet. Hiermee komt jaarlijks ca. 2 mln kg P, 0,5 mln kg K en 4 
mln kg N op cultuurgrond terecht. Deze wachten zijn in de loop 
van de tijd kleiner geworden. 
Gegevens wer de produktie van slib in particuliere zuiveringsin- 
staikties werden verkregen van het RIVM. De nutrilintenvracht 
van dit slib is aanzienlijk kleiner dan dat van de openbare installa- 
ties. Deze vrachten dragen slechts weinig bij aan de belasting van 
cultuurgrond. 
In totaal bevat het zuiveringsslib dat gebruikt wordt in de landbouw 
naar schatting 3 mln kg P, 1 mln kg K en 4 mln kg N per jaar. 
In 1970 en 1975 werd nog Mijwel geen zuiveringsslib geprodu- 
ceerd. Voor kalium is om die reden de bijdrage van 'overige bron- 
nen' voor die jaren verwaarloosd. Voor fosfor kwam in 1970 ca. 3 
mln kg P met rivier- of baggerspecie en met enkele andere kleine 
posten op cultuurgrond teredit (KNCV, 1976). Voor de totale bij- 
dram van stikstof uit 'overiae bronnen' is voor alle bestudeerde ia- 
renVdezelfde bydrage (zie hieronder). 
6e&p.fingsmMdelen. Alleen stikstofhoudende bestrijdingsmidde- 
len worden in die mate toegepast dat ze een bijdrage leveren aan 
de stikstofbetasting van de bodem. Vooral het grondontsmettings- 
middel metamatrium (ca. 20% N) wordt veel gebruikt. Halveiwe- 
ge de jaren tachtig bedroeg het gebruik in de land- en tuinbouw 
ca. 5 mln kg. Andere veel gebruikte stikstofbevattende middelen 
zijn diiiacarbamaten (maneb), fenolen (dimeb) en triazinen 
(atrazin) (Nefyto, 1990). De totale belasting ten gevolge van het 
gebruik van bestdjdingsmiddeien wordt geschat op ca. 2 mln kg N. 
6bbgkh sökstofbináiing. Een kleine hoeveelheid stikstof wordt 
aangevoerd door bacterilin 'e stikstof uit de lucht binden. De hoe- 

veelheid stikstof die door bacteriën die in symbiose met vlinder- 
bloemigen (peulvruchten, luzerne) leven, wordt vastgelegd, wordt 
voor 1986 geschat op 7 mln kg N. Bij de berekening is gebruik ge- 
maakt van areaaigegevens uit de 'Landbouwtelling' (CBS, 19919; 
voor peulvruchten is een stikstof-fixatie aangenomen van 125 
k@ha en voor luzeme 250 kglha (CLM, 1989). 
De stikstofbinding door vrijlevende bacteriën in de bodem be- 
draagt naar schatting 4 kg N/ha.jr (CLM, 1989). Bij een totale o p  
peivlakte cultuurgrond van ongeveer 2 mln ha, levert deze vorm 
van stikstofbinding een bijdrage van ca. 8 mln kg N aan de belas- 
ting van de cultuurgrond. 
De totale belasting van cultuurgrond met stikstof uit 'overige bron- 
nen' bedraagt ca. 21 mln kg N. Omdat de onzekerheid in deze dj- 
fers relatief groot is en de jaarlijkse variatie gering, is deze bijdrage 
voor alle jaren van onderzoek afgerond op 20 mln kg N. 

Fosfor. De depositie van fosfor bedraagt ca. 1 kg/ha.jr (CBS, 
1985) (CM, 1989). Deze waarde is de laatste tien jaar vrijwel niet 
veranderd. Bij een oppetvlakte cultuurgrond van 2 mln ha is de de- 
positie van fosfor voor de jaren van onderzoek vastgesteld op 2 
mln kg P, uitgezonderd 1970 (1 mln kg P) (KNCV, 1976). 
Kalium. Over de depositie van kalium is weinig bekend. Kalium is 
Ben van de componenten die met zeezoutalirosol landinwaarts 
worden getransporteerd. In het Oosten kan de van zeezout afkom- 
stige deposie echter worden overtroffen door deposities die wor- 
den veroorzaakt door emissies van niet-matitieme oorsprong. De 
gemiddelde natte depositie in 1985 bedroeg 0,4 mrnol/m2.mnd. Dit 
komt overeen met ca. 2 kg K/ha.jr. De depositie in 1985 was iets 
lager dan de gemiddelde depositie over de jaren 1978 tlm 1985 
(KNMIIRIVM, 1987). 
In de literatuur komt men een verscheidenheid aan gegevens te- 
gen over de totale (natte en droge) depositie van kalium. Waarden 
vaneren van 4,l kg Kha.jr (CLM, 1989) (IKC, 1991), 5 kg Kha.jr 
(Van Dredit et al., 1988) tot 9 kg K/ha.jr (Van de Ven, 1990). Om- 
dat voor kalium de bijdrage van de depositie aan de belasting van 
cuituurgrond relatief gering is, is voor deze post een waarde van 
10 mln kg K per jaar aangenomen. 
Stikstof. Voor stikstof levert de depositie een niet onbelangrijke bij- 
drage aan de belasting van de bodem. De jaariijkse natte en droge 
depositie ligt gemkkleld voor heel Nederland gedurende de laatste 
tien jaar tussen de 45 en 55 kg Níha.jr (tabel 14). Regionaal ko- 
men echter deposities voor die wel 20% van het landelijk gemid- 
delde kunnen afwijken. 
De hier gebruikte gegevens zijn de meest recente en wijken af van 
eerder gepubliceerde waarden (Okthoom. 1989). Na verschijnen 
van de 'Stikstofbalans van Nederiand, 1986' zijn nametijk, in het 
kader van de tweede fase van het Additioneel Programma Veizu- 
ringsonderzoek, zowel de deposities van N& en NHx als de im- 
port/export-balans van beide stoffen herberekend volgens de 
nieuwste inzichten. De herberekende gegevens over natte en dro- 
ge w e  zijn opgenomen in tabel 14 (Heij eet al., 1991) (Eris- 
man. 19911. Tevens is in deze tabel de totale aemiddelde 
depckitie vin beide stikstofverbindingen op cultuurgroñd opgeno- 
men. De depositie van stikstof op cultuurgrond bedroeg in 1989 94 
mln kg. 
Bij gebrek aan recente gegevens is de stikstofdepositie voor 1990 
berekend op basis van gegevens over voorgaande jaren. Omdat 
de depositie van stikstof echter door de jaren heen enigszins va- 
rieert, kan bij deze raming een geringe fout worden vetwacht. 

3.19 Retountroom van ammonkk naar culhiurgnmd 

Voor stikstof, en dan met name voor ammoniak, is de landbouw 
zeii een belangrijke emissiebron; 94% van de totale emissie van 
ammoniak in Nederland is afkomstig van de landbouw (Heij et el., 
1991). De bijdrage van de landbouw aan het Nederlands aandeel 



aan de depositie (19). De depxüìe van S a M  uit mrhm kwffwwi 
d m  de lmdbouw bedroegl in 1988 dus 94 (18)- 47 619) = 47 nnki 
kg N. 

3.21 Totale aanvoer van mineralen naar cultuurgrond 

De aanvoer van mineralen naar cultuurgrond wordt berekend als 
het totaal van de aanvoer met dierlijke mest (15), kunstmest (W), 
depositie (18), overige bronnen (17) en de retourstroom van land- 
bouwprodukten naar cuituurgrond in de vorm van afvaiprodukten, 
conseiveringsverliezen, zaai- en pootgoed e.a. (24). De bereke- 
ning van deze laatste stroom wordt in het hierna volgende gedeel- 
te (3.24) toegelicht. De totale aanvoer van fosfor en kalium naar 
cultuurgrond is in feite geheel beschikbaar voor opname door het 
gewas. Voor stikstof geldt dit echter niet, omdat een deel van de 
op de bodem gebrachte hoeveelheid stikstof als ammoniak ver- 
vluchtigt voordat het gewas er gebruik van heeft kunnen maken 
(zie 3.22). 

lm 
nat 5,O SB 14.5 

z 12,7 26s 38.2 
iw: sa 2,009 106 - - 

3.22 Ammonlakemissle bij aanwending van meststoffen en 
bij produktie van mest door vee in de wel 

t887 
nai 

"il 
Bij de huidige wijze van aanwenden van meststoffen (anno 1990), 
zowel van dierlijke mest als kunstmest, gaat een gedeelte van de 
stikstof uit de meststoffen als ammoniak de lucht in. Deze stikstof 
keert gedeeltelijk met de neerslag weer terug op cultuurgrond 
maar is voor de rest voorgoed verloren voor de landbouw. Vooral 
de emissie van ammoniak bij aanwending van dierlijke mest is 
zeer aanzienlijk. Van de totale emissie in de landbouw komt ca. 
45% op rekening van het uitrijden van dierlijke mest; ca. 4% wordt 
verootzaakt door de aanwending van stikstofkunstmest. Gegevens 
over ammoniakemissies bij het uitrijden van meststoffen werden 
ontleend aan publikaties van het RIVM (Erisman, 1989), zie ook 
3.14. 
Ook bij de excretie van mest door vee dat in de wei graast, treedt 
emissie van ammoniak op. De ammoniakemissie van weidend 
rundvee is eveneens aan het bovengenoemde rapport van Eris- 
man ontieend. Na publikatie van dit rapport zijn echter meetgege- 
vens beschikbaar gekomen over de ammoniakemissie van 
weidend rundvee. Hieruit blijkt dat de emissie van ammoniak door 
weidend rundvee in het verleden wellicht te hoog is ingeschat 
(NMI, 1991). De emissie voor heel Nederland zou niet ruim 20 mln 
kg N bedragen doch slechts 12 mln kg N. Voorlopig zijn in de ba- 
lansberekeningen de gegevens uit het rapport van Erisman aan- 
gehouden. Het zal echter duidelijk zijn dat de nauwkeurig- 
heidsmarges van deze gegevens aanzienlijk kunnen zijn. Het is 
dan ook niet ondenkbaar dat met name de ammoniakemissie van 
weidend rundvee in de toekomst moet worden bijgesteld. 

in de depositie van ammoniak bed- eveneens 94%. De rest is 
afhqt ig  van de industrie en van uiMchekli van mensen en van 
d m  buiten de veehouddi. Het Nederlandse aandesl in dm d e  
pogitie van ammoniak (30d kg W . j r  in l-) bedmg! 81%. De 
rstourstrm van ammoniak vanuit de hndbow naar cultuurgrond 
(areael: 2 004 mln ha) wordt voor 1989 dsrhalve als volgt k m  
kend: 

\ 

Bi/ een totale depdie op culkiurgtond van 94 min kg N in 1- 
(zie tabel 14) betekent dit dat 47 min kg N van de lamlbaiw zelf 
afkonWg is en 47 mln kg N (womamiijk N@) van buiten de 
h d b u w .  Deblnldragevernde~waandsdepositievm N Q  
is verwaarloosbaar (E%; Wj etal., 1991). . 

Ue hoeveeiheid mineralen dle mei hei gewas wrdt afgeweid, va- 
r iger tvan jaar to t jaar ,a fhen~mdeve~gawsrssenen  
d e o p b n e n g s t e n . D s ~ a k i o e t v a n ~ i s ~ o p ~  
van de jai3ijkse pmakkib en Qe owta8nkans@e gemiddelde mi- 
mralengehah.Onderdedevan Vangwaswxdtwionltdat 
deel van hetgewgsverabaan dat o o k ~ j k v e n d e a l n d c a n ,  
vr6)Mwegwhaald. lheUw en awtmlbm bWm l i  
e n m o r d e n d á n a d c I d e t ~ B n f M K b B Q i C h O u w d . ~ ~ O O k  
r m  de wMtels. Mineralen in kmrddings- en oogsîverliezen en ì& 
w~MyuenhdebademacjhterenwoidenmminereReatie 
w%eraandt ,mi~~dvcmdebodemtoggrrvoeg& 
De belangrijkste brmmen waaraan ~dege~wrs over mlneralengehbd- 
ten van akkerbouw-, kibibgmw m graslandproduk;ten werden of& 
Ieend, zijn: Van Eerdt /lM) m nïhmtb daarin, ACV (lm%). 
NRLO (1990), immen ('t086)i C M  (lm) en PR (18(18E. 

3.20 Bijdrage van bronnen bulten de landbouw aan de 
deposltle 

Voor zowel fosfor als kalium wordt verondersteld dat de depositie 
afkomstig is van emissiebronnen buiten de landbouw. Voor beide 
stoffen is dan ook stroom (20) gelijk aan stroom (18). Voor details 
over de berekeningswijze wordt verwezen naar passage 3.1 8. 
Voor stikstof geklt echter dat een belangrijk deel van de depositie 
van ammoniak door de landbouw zelf wordt veroorzaakt (zie 3.19). 
Om de depositie veroorzaakt door emissies van buiten de land- 
bouw te berekenen moet de totale depositie, 94 mln kg in 1989 
(18), worden gecorrigeerd voor de bijdrage van de landbouw zelf 



De mineralengahalten van akkerbouw- en tuinbouwgewassen zijn 
in de loop der tijd constant verondersteld. Voor de gehalten van 
graslandgewassen is echter een tijdsafhankelijkheii aangenomen. 
De bemesting van grasland is immers de laatste twintig jaar aan- 
zienlijk toegenomen. Tot 19W84 is de greslandproduktie per hec- 
tare onder invloed van de toenemende bemesting sterk gestegen 
(Van Eerdt et ai., 1991). Vanaf dat jaar bleef de produktie echter 
redeiijk constant ondanks een verdere stijging van het kunstmest- 
gebruik. Omdat de opname van mineralen, en dan vooral van stik- 
stof en kalium, min of meer evenredig is met de mestgift (Lantinga, 
1988), zijn sinds 1983f84 de N- en K-gehalten, en in veel mindere 
mate ook de P-gehalten van graslandprodukten nog toegenomen. 
De gebruikte mineralengehaiten van graslandprodukten zijn opge- 
nomen in tabel 15. Voor de jaren 1987 t/m 1990 zijn dezelfde ge- 
haiten aangehouden als voor 1986. 

hoeveelheid vers weidegras voor 1989 en 1990 is geschat op ba- 
sis van de produktie van hooi en graskuil in dm jaren en een aan- 
genomen totale graslandproduktie (induUief oogst- en 
beweidingsverliezen) van 11 000 kg dslha (vgl. Van Eerdt et ai., 
1991). De geschatte produktie van grasland ligt met l 1  000 kg 
dsha circa 5% onder die van de voorgaande jaren. De aanname 
van een lagere graslandproduktie is ingegeven door de gedaalde 
afzet van stikstofmeststoffen sinds het seizoen 1987P86 en het ef- 
fect van enkele zeer droge zomermaanden. 

Voor een raming van het verlies aan mineralen dat optreedt tijdens 
droging, bewaring en conservering van hooi en graskuil wordt ver- 
wezen naar 3.25. De atvoer van mineralen met het gewas is ge- 
corrigeerd voor de retourstroom van mineralen die ais een gevolg 
van conservering in de vorm van bijvoorbeeld kuilsap weer aan de 
bodemvoorraad worden toegevoegd; zie ook 3.25. 

Tabel 1s 
YRicmkng0tmlbnvngmIndpmduH.n 

Hod Gra9kuU Vsrs weidegras 
3.24 Retourstroom van mineralen uit het gewas naar 

P N K  P N K  P N K  cultuurgrond 

De gewasproduktie van akkerbouwprodukten wordt jaarlijks door 
het CBS aeïnventariseerd (CBS. 1991 b). De jaarlijkse produktie - - 
van graskÜil en hooi is verkregen uit de 'statistiek graslandgebruik' 
(CBS, 199ld) en de gegevens over de beschikbare hoeveelheid 
vers weidegras zijn afkomstig van het Landbouw-Economisch In- 
stituut (LEI, 1990). Als rekenvoorbeeld is de afvoer van mineralen 
met het gewas in 1989 opgenomen in tabel 16. De beschikbare 

Schuimaarde is een kalkmeststof die vrijkomt als afvalprodukt bij 
de suikerproduktie uit suikerbieten. Het gebruik van schuimaarde 
is 6Bn van de gmtste retourstromen van mineralen naar cultuur- 
grond. In 198W89 werd 410 000 ton schuimaarde afgezet (LEI, 
1991). Schuimaarde bevat ca. 3 g NJkg, 3,5 g Plkg en 0,7 g Wkg 
produkt (Suiker Unie, 1985). De mineralenvracht van schuimaarde 
bedraagt dan jaarlijks 1,5 mln kg P, 1,2 min kg N en 0,3 mln kg K. 
Compost bereid uit afval van land- en tuinbouwgewassen is een 
produkt dat in de landbouw wordt gebruikt. Vooral champost uit de 
champignonteelt en afval uit de glastuinbouw en de bloembollen- 
sector leveren een bijdrage aan deze retourstroom. De afzet van 
compost afkomstig van gewasresten bedraagt jaarlijks 25û-300 
mln kg ds (CBS, 1989) (Meeuwissen, 1989) (Van Onna et al.. 
1990). Bij een gemiddelde samenstelling van 0,25-0,45% P, 1% N 
en 0,5-0,8% K komt dit overeen met een mineralenvracht van on- 
geveer 1 mln kg P, 3 mln kg N en 2 mln kg K. 

Taal 10 
Alvar u n  mimmion mat *n6 en hiinb#milrni..un, 1989 

Gehalten Produldle 

Fosfor Stikstol Wum F&w SWcsld Kaliurn 

Hooi 
GRskul 
vers WeICkgras 

an<O 1 MX)tan mln kg 

l) Snijmais en @dandpra<W*n h ctoge std. 
2) GBComfgwrd voor . x m w w i n ~ ~ ~ ( > d I B Q  van snijmiskuil. 



1991). De hoofdstukken 1 thn 24 van deze statistiek hebben be- 
trekking op produkten van de land- en tuinbouw, zowel veevoer 
als voedingsmiddelen voor menselijke consumptie. Ter berekening 
van de invoer van mineralen met voedingsmiddelen wordt derhal- 
ve de totale mineraieninhoud van ingevoerde landbouwprodukten 
verminderd met de invoer van mineralen in ruwvoer (3) en kracht- 
voedergrondstoffen (1). De mineralengehaiten van voedingsmid- 
delen zijn afkomstig uit de Nederlandse Voedingsmiddelen Tabel 
(NVT, 1989). 

Ten slotte worden er met het jaarlijks uitgezette zaai- en pootgoed 
mineralen aan de bodemvoorraad toegevoegd. Ook dit is een re- 
tourstroom van eerder geoogste gewassen. Vooral pootaardappe 
len zijn in dit opzicht van belang. Met pootaardappelen (CBSILEI, 
1991) komt jaarlijks ruim l mln kg N, 0,2 mln kg P en ruim 1,5 mln 
K in de bodem terecht. De bijdrage van het overige zaai- en poot- 
goed is veel geringer en zal hier niet verder worden gekwantifi- 
ceerd. 
In totaal bedroeg de retourstroom van mineralen uit land- en tuin- 
bouwgewassen in het bagin van de jaren tachtig 3 mln kg P, 5 mln 
kg N en 3 mln kg K; voor het einde van het decennium is gerekend 
met 4 mln kg P, 6 mln kg N en 4 min kg K. 
Voor de raming van de retourstroom van mineralen naar de bo- 
dem als een gevolg van gewasconservering wordt verwezen naar 3.28 Voedingsmiddelen ten behoeve van industrlgle 
de volgende paragraaf. verwerking 

De gegevens over de beschikbare hoeveelheid hooi en graskuil 
(CBS, 1991d) en de overeenkomstige mineraiengehalten hebben 
betrekking op het ruwvoer zoals het na bewaring en conservering 
aan het vee wordt aangeboden. Om die reden moet de afvoer van 
mineralen uit de bodem met graslandprodukten worden vermeer- 
derd met de hoeveelheid mineralen die verloren is gegaan tijdens 
bewaring en conservering. De verliezen betreffen vooral vervluch- 
tiging en uitspoeling van stikstof. Voor kalium en fosfor wordt aan- 
genomen dat de verliezen dim optreden bij droging en bewaring 
direct of indirect via kuilsap weer aan de bodemvoorraad worden 
toegevoegd. Ook voor de uitgespoelde stikstof zal dit het geval 
zijn; de veivluchtigde stikstof gaat echter de lucht in en zal groten- 
deels verloren zijn voor de landbouw. Het bewarings- en conser- 
veringsverlies van stikstof wordt voor hooi geschat op ca. 7% en 
voor graskuil op ca. 12% (Van Eerdt, 1989) (PR, 1988). Aangeno- 
men is dat di verlies voor de hem in de vorm van ammoniak of an- 
dere vluchtige stikstofverbindingen de lucht in gaat (25) en voor de 
hem terugkeert naar de bodem (24). 
Voor snijmars is in tegenstelling tot graskuil en hooi alleen de pro- 
duktle bekend uit de CBS-oogstramingsgegevens (CBS, 1991b). 
Aangenomen is dat tijdens conservering ca. 8% ds verloren gaat; 
de rest komt als snijmaïskuil voor het vee beschikbaar. Wat betreft 
de mineralen is aangenomen dat met het conserveringsverlies fos- 
for en kalium (kuilsap) weer aan de bodemvoomd worden toege- 
voegd. Per saldo wordt dan ook slechts de als veevoer 
beschikbare hoeveelheid van de akker afgevoerd. Voor stikstof is 
weer aangenomen dat de hem van het conserveringsverlies naar 
de bodem gaat en de andere helft naar de lucht. De hoeveelheid 
mineralen die met het gewas van de akker wordt afgevoerd is der- 
halve gecorrigeerd voor de hoeveelheid die ten gevolge van con- 
servering in enigerlei vorm weer teruggaat naar de bodem. 

3.26 Afvoer van plantaardige produkten vanuit de 
akkerbouw 

De afvoer van plantaardige produkten (26) vanuit de landbouw is 
een salderings of restpost. Deze restpost wordt berekend als het 
saldo van de afvoer van het gewas (23) minus de binnenlandse 
produktie van plantaardige krachtvoedergrondstoffen (4), minus de 
produktie van ruwvoer (7t-(3), minus de retourstroom naar de bo- 
dem (24) en (voor stikstof) het verlies bij consewering (25). 

3.27 invoer van voedingsmiddelen 

De invoer van voedingsmiddelen wordt berekend aan de hand van 
gegevens van de statistieken van de buitenlandse handel (CBS, 

De voedingsmiddelenindustrie venverkt geïmporteerde en in Ne- 
derland geproduceerde agrarische produkten. Post (28) is de som 
van de binnenlandse produktie van dierlijke (10) en plantaardii 
produkten (26) en ingevoerde landbouwprodukten (27). 

3.29 Export van voedingsmiddelen 

Het grootste deel van de produktie van de voedingsmiddelenin- 
dustrie wordt uitgevoerd. De uitvoer van voedingsmiddelen wordt 
berekend aan de hand van gegevens van de statistieken van de 
buitenlandse handel (CBS, 1991). De mineraleninhoud van de to- 
tale export wordt verminderd met de netto-uitvoer van mineralen in 
mengvoer (12). De mineralengehalten van voedingsmiddelen zijn 
afkomstig uit de Nederlandse Voedingsmiddelen Tabel (NVT, 
1 Mg), die van veevoeders en bijprodukten van de voedingsmidde- 
lenindustrie uit bronnen die reeds in 3.1 zijn vermeld. 
Hoewel een niet onaanzienlijk deel van de export betrekking heeft 
op bijprodukten van de voedingsmiddelenindustrie die in het bui- 
tenland worden verwerkt tot veevoer, is bij deze post geen onder- 
scheid gemaakt tussen veevoedergrondstoffen en voedingsmid- 
delen. Voor de landelijke balans is een dergelijk onderscheid niet 
van betekenis. 

3.30 Consumptie van voedingsmiddeien 

De consumptie van mineralen met voedingsmiddelen door de Ne- 
derlandse bevolking als onderdeel van de voedingsmiddelenba- 
lans is samengevat in tabel 17. De basis van deze gegevens is de 
jaarlijkse inventarisatie door het Landbouw-Economisch Instituut 
(LEI, 1989). Het bevolkingsaantal is ontleend aan het Statistisch 
Jaarboek (CBS, 1991 h). 
Omdat de meest recente gegevens van de statistiek 'Consumptie 
van voedingsmiddelen' van het LEI betrekking hebben op 1987, 
zijn de gegevens voor latere jaren geschat door middel van extra- 
polatie. De jaarlijkse veranderingen zijn echter gering zodat hier- 
mee naar verwachting geen grote fouten zijn geïntroduceerd. 

In de LEI-statistiek is geen rekening gehouden met verliezen bij 
detailhandel en in de huishoudingen (breuk, bederf etc.). Ook met 
het gebruik van voedingsmiddelen voor de huisdiervoeding is 
geen rekening gehouden. De feitelijke consumptie zal dus kleiner 
zijn dan in de statistiek vermeld. De aflevering vanuit de voedings- 
middelenindustrie is echter groter dan in de statistiek vermeld. In 
de LEI-statistiek is namelijk de beschikbare hoeveelheid eiwit en 
mineralen gecorrigeerd voor het niet-eetbare gedeelte. Dit gedeel- 
te bevat echter mineralen en moet dus in de balans als aflevering 
door de industrie worden opgenomen. Het niet-eetbare gedeelte 
van de gebruikte voedingsmiddelen bedraagt ca. 10%. In tabel 17 
is in de gegevens betreffende 'Consumptie totale bevolking' dit 
niet-eetbare gedeelte opgenomen. 
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3.31 Afval en afvalwater in de voedlngsmlddelenindustrle 

In de voedingsmiddelenindustrie ontstaat bij de bewerking van 
landbouwprodukten tot voedingsmiddelen afval en afvalwater. De 
post afval en afvalwater is als sluitpost in de voedingsmiddelenba- 
lans opgenomen. 
In werkelijkheid bevat het afval en het afvalwater van deze indus- 
trietak naar schatting jaarlijks 3 mln kg P, 8 mln kg N en 20 mln kg 
K. Deze ruwe schattingen zijn deels ontleend aan eerder gepubli- 
ceerde fosfor- en stlkstofbalansen van het CBS (Olsthoom, 1988, 
198%) en deels aan gegevens van de Emissieregistratie (ER, 
1990). Deze emissiegegevens pretenderen geen grote nauwkeu- 
righeid en zijn niet voor elk jaar van onderzoek opnieuw berekend. 
Ze zijn ook niet werkelijk van belang voor de balansen zoals deze 
hier w>or de Nederlandse landbouw zijn beschreven. Met behulp 
van deze gegevens is het echter mogelijk een idee te krijgen van 
de nauwkeurigheid van de in deze studie geraamde grootte van 
de binnenlandse produktie en van de invoer van landbaiwproduk- 
ten. 

3.32 Verlies van ammoniak vanuit de landbouw 

Een deel van de ammoniakemissie van de landbouw keert in de 
vorm van depmiie terug naar de landbouw (19). Het grootste deel 
gaat echter verloren. Het verlies van ammoniak uit de landbouw 
wordt berekend als het verschil tussen de totale emissie van am- 
moniak en de hoeveelheid die via droge en natte depositie weer 
terugkeert naar cultuurgrond. De totale emissie van ammoniak in 
de landbouw is de som van de stromen (14) (ammoniak-emissie 
bij mestopslag en in de stal), (22) (ammoniak-emissie bij aanwen- 
ding van meststoffen en bij produktie van mest door weidend vee) 
en (25) (emissie van ammoniak bij gewascansewering). Ter bere 
kening van het verlies van ammoniak uit de landbouw (32) moet 
de totale emissie van ammoniak worden gecorrigeerd voor de 
hoeveelheid die weer ten goede komt aan de cultuurgrond (19). 

derstaande overschotberekening een alternatief is voor de bereke- 
ning van het fosfor- en kaliumoverschot in de landbouw. 
Voor alle mineralen is (33) een saldenngspost die als vdgt wordt 
berekend: 

Overschot-2 (33) = Aenwer cuituwgrond (21) -Amrnoniekems- 
sie cultwurgrond (alleen voorsiiksto4 (22) -Afvoer gewas (23) 

Voor stikstof wijkt deze formule enigszins af omdat de aarmoer 
naar cultuurgrond moet worden gecorrigeerd voor de venrlucMi- 
ging tijdens en na aanwending van de meststoffen. 
Op de bestemming van het overschot zal in het kader van deze 
publikatie niet verder worden ingegaan. Voor stikstof wordt verwe 
zen naar een reeds eer* gepubliceerde modelmatige benade- 
ring van de bestemming van het mrschot (Olsthoom, 1989a). 
Fosfor accumuleert voor het overgrote deel in de bodem en kalium 
zal voor een belangrijk deel uitspoelen naar het grondwater. 

3.34 Totale aanvoer van mineralen naar de landbouw 

De totale aanvoer van mineralen naar de landbouw is de som van 
de posten invoer van krachtvoer (l), suppletie van mengvoer met 
voedeitosfaten (alleen voor fosfor) (2), invoer van ruwvoer (3), w 
b ~ i k  van kunstmest (16), depositie van mineralen afkomstig van 
buiten de landbouw (20) en overige bronnen ( 1  7). 

3.35 Totale ahroer van mineralen vanuit de landöouw 

De totale afvoer van mineralen uit de landbouw is de som van de 
posten dierlijke produkten (10), veevoer voor andere dan land- 
bouwhuisdieren (11). uitvoer van mengvoer (12) en plantaardige 
produktie voor consumptie of verwerking in de voedingsmiddelen- 
industrie (26). 

1 3.33 Owrsdiot-2 (voor SU- overig) 3.36 Toiaal verlies van mineraien (overschot-l) 

I Het gebruik van de term 'overig' (i.e. overig verlies van stikstor) Het totale verlies aan mineralen in de landbouw per jaar (over- 
geldt alleen voor stikstof, omdat bij stikstof tevens mineraalverlies schot-l) is het saldo van de posten (34) en (35). Di verlies is in 

l 
optreedt in de vorm van ammoniak. Voor fosfor en kalium wordt het ideale geval geiijk artn h& rrvlerschd-2 (33) (voor fosfor en kalium) 
deze post 'overschot-2' genoemd, omdat het als resultaat van on- of in het geval van stikstof aan de som van het verlies aan ammo- 



niak (S) en het 'overig Mies' (33). 
Het &il tussen (38) en* en de som van (32) en (33) an- 

derzijds is gelijk aan de discrepantie tussen excretie (IS) (induslef 
de ammoniakemi~  (14)) en mest (15)- vgl. 5.1 5. 
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voor de consumptie van andere dan lmtihlwsdieren. In de 
balans wordt de excretie van de veestapel brekend ais hei ver- 
schil tussen de haeveeM mineralen in veevoer en de hoeveel- 
heid mineralen die is v & g & g d  M d i i ~ k e  produkten. 
In de CBS-statistiek 'MuMie  Dierlijke Mest' wordt de mest- en 
mineraienproduidie van de veestapel (incl. sshapen en geiten) be- 
rekend met behulp van zoöt-sche keqptaiien op basis van 
balartsen per dier ('mest' in tabel 18), zie odr 3.1 5. In het id&e 
geval zou de berekening van de posten 'excretie' (73) en 'mest' 
(15) hetzelfde resufteat moeten o p i e m .  Dit is echter zowel voor 
fosfor, stikstof als kalium voor geen dei. be&uWwh jaren het ge- 
vat. De absolute en relatieve verschillen zijn opgenomen in tabei 
21. 

4. Resultaten 

m FeatdErrten van de bahmbFekBnifl@m djn samengevat in de 
-fgiluFenZffrnB3en in detabdlen 18Vmm. Vwrtostoren kaüum 
* d e o ( r t M i e ~ r a r P n t e r m b e r e k e r i d e ~  

Q ~ L W ~ & I M & . V ~ ~ ~ S ~ ~ S W ~ ~ Q W -  
~ Z @ j k W ~ b ~ 0 t k 1 ~ ~ 2 h û t ~ W ~ d k u # d e I P n d -  
B o u w ~ h e f - - I m ~ U n g , ~ n g m  
dmMbUe. 

De relatieve mschì ìn zijn berekend als percentage van het be- 
schikbare veevoer. t e  Mijken 5% of kiei i r  te zijn. VecscMllen van 
ca. 10% kunnen bij dit soort balrinsberekeningen vemraoht worden 
(Van Eerdt et al., 1961). Mbgelijke oorzaken voor de systemaüsoh 
lagere uitkomsten van de berekening van de mestproduktce op ba- 
sis van bakinsen per *r worden @QebfM bespioken in een re- 
cent verschenen CBS9idlkel pan Eer& et al.. 1991). 

r n h a t - t w a a t w t w e e v d e m o g @ k  
held m enig iPuldit te krijgen in de kwaHteR van de 
Teneerstebanindedeeloalansvende~~jdecuccretie 
v a n ~ , ~ m e t b e h u l p i i a n s - m -  
t a w l a a i l ~ w o r d e n m e t d e ~ v a n d e * ~  
'P*rdukfia Cìkdjfke Mest'. De mgdjkWd om de kwal6teit 
v a n d e g e g a ~ t e ~ b i e d t c l e Q e e l b e l e n a v M d e ~  
dhgsmi-mf-. 

Een tweede ConttBlemogsîijkheid, met name op de nauwkeurig- 
haid van de dieNjke en pbbardîge produMmstrosm uii de land- 
bouw, b i  de ddbdans van 6 voeâingsmnkJde4nindustr3e. Een 
analyse van de verschillen in deze deelbalans is afgahki in tabel 
22. 

De stroom fandbowwprodukten ((10) en (26)) vormt samen met de 
i m  van wechgsmiddelen (27) de mineralenamwow van de 
vaedimiddeienindust@. De verwetkW produkten worden ge- 



oMi8umeerd of geëxporteerd. Het saklo van aanvoer en afvoer 
van mineralen &I deze bedrijfstak moet overeenkomen met de pro- 

I d u w  van mineralen in afval en afvalwater. Over de vracht nu- : Wnten in het w a l  en het afvalwater (31) van de & i  
, m ~ n i n d u ~  biijken echter weinig recente gegevens b&k- 

baar. In de stroomscheme's is dan ook niet de werkelijk gemeten 
rwtribtenvracht in aival en afvaiwater opgenomen maar het saldo 

, van de balmrekening van de voedingsmickielenindustrie. Dit 
saido bedraagt voor fosfor -4 tot 5 mln kg, voor stikstof 4 tot 31 
mln kg en voor kalium O tot 42 mln kg. De emissies van fosfor en 
s W o i  in afval en afvaiwater in 1986 bedroegen mpectbvelijk 3 
mln kg P en 8 mln kg N en zuilen voor 1990 niet wezenlijk veran- 
derd zijn. Voor stikstof en fosfor Is deze deelbaians derhalve goed 
sluitend. Zeiis als de emissies nihil zouden zijn, is het 'gat' in de 
balans voor beide mineralen kleiner dan 10%. Voor kalium waren 
geen bruikbare emissiegegevens over voorgaande jaren beschik- 
baar. Echter, analyse van de kaliumbalans van enkele specifieke 
bedrijven in de voedingsmiddelensector toont aan dat de kaliume- 
missies m afval en afvalwater voor de totale voedingsmiddelen- 
idwtrie minstens 20 mln kg K bedragen, zodat het balansverschil 
voor kalium daarmee op ca. 10% uitkomt. 
In Ueze deelbalans springen de muitaten voor l 989 er in ongun- 
stige zin uit. Voor zowel fosfor, stikstof als kalium is de aanvoer 
naar de Medingsmiddelenindushse namelijk aanzienlijk kleiner dan 
de afvoer. De stroom plantaardige produkten uit de tandbouw blljkt 
kieiner en de netto-uihroer veel groter dan in de jaren e m r  en 
erna. Zo is Mjvoorbeekl de invoer van krachtvoedergrondstoffen in 
1989 bijna 20% lager dan in 1988 terwijl de produktie van meng 
voer in 1989 slechts ca. 5% kMner was. Voorraadmutaties zouden 
een mi kunnen spelen maar kunnen deze grde verschilten nooit in 
zijn geheel \iferldaren. Een andere maar oncontroleerbare oorzaak 
kan kggen in onnauwkeurigheden in de 'Jaarstatistiek van de bui- 
bmkmdse handel per goederensoort' (CBS, 1991 e). 

4.2 Ontwikkelingen 

In de volgende paragrafen wordt de ontwikkeling van enkele be- 
langrijke balansparametem. waaronder de fosfor-, stikstof- en ka- 
lium8wmchttten in de landbouw, tijdtjns de m o r a m e  îwintig 
jaren gescheM aan de hand van een serie figuren. Voor een goed 
begtip van deze onîwikkelingen is een korte toelichting op de pro- 
duktie van de Nederlandse landbouw m enkele reoente wettelijke 
maatregelen onmisbaar (zie ook CBS, 1991g). 

Pf- l a n d b m ~ e k t i e .  Na 1960 is door schaalvergro- 
ting en intensivering zowel de dierlijke ais de plantaardige produk- 
tie van de landbouw aanzienlijk in volume toegenomen. Met name 
de intensieve veehouderij (bedrijven met mestkalveren, varkens of 
pluimvee en weinig is sterk in omvang toegenomen. De 
toename van het aantal dieren in de veehouderij is weemven  
in figuur 29. Deze ontwikkeling is mogelijk gemaakt door de hport 
ven goedkope veevoedergrondstoffen uit landen van buiten de 
EG. De intensieve-veehouderijbedrijven kunnen de door de dieren 
geproduoeerde mest bij gebrek aan grond vaak niet r e l  verwer- 
ken, terwijl ook de afzetmogelijkheden in de naaste omgeving be- 
perkt zijn en v e m r  over grofere afstanden meestal onrendabel 
is. In een aantal g&den waar dit type bedrijf relatief veel voor- 
komt deze ontwikkeling geleid tot het ontstaan van een over- 
BGhOt aan dierfijke mest. Ook de voortdurende toename van de 
rundveestapel tot en met 1984 (@uur 29) leidde tot een stijging 
van de mestproduktie. Met de invoering van de 'Beschikking SU- 

pemening' is aan de toename van de rundveeketting een einde 
gekomen. Vauiaf 1970 is bovendien het areaal bouwland uitge- 
breid ten koste van hel areaal grasland door de omzetting van 
grasland in snijmaIsiand. In gebieden met veel intensieve veehou- 
derij en een hoge rundveebezetting per hectare grasland is snij- 
meiis een geliefd gewas, enenijd in verband met de ruw- 

Bron: CBS, 1gBlf. 

voervoorziening van het rundvee, anderzijds omdat snijmaïs niet 
snel nadelige gevolgen ondervindt van overdosering met drijf- 
mest. 

Afhankelijk van de wijze waarop cwerscho@n aan dieriijke inest 
worden vetwe&, kunnen deze in min of meerdere mate een be- 
lasting voor het milieu v o m .  ûe toqqmte mest kan slechts 
voor een deel door het gewas worden opgemmm. Bovendien 
wo& behaJve dierlijke mest vaak ook nog kunstmest t- 
Het @mik van stikstaAainstmeUt op grasland & de laetste twintig 
jaar eveneens fors toegenomen. De op het land gebrachte mest- 
stoffen leiden tot een overmaat van de mineraien Mor ,  sültslof en 
kalium in het milieu. 

WeW&e maatmgden. De p r o b m  die dierlijke mest in het mi- 
lieu veroorraakt, vormden voor de wemeid in l Q84 aanlekllng tot 
het invoeren van de Interimwet beperking varkens- en pluimvee- 
houderijen, die tot doel had de verdere g m i  van de intensieve 
veehouderij tegen te gaan. Op l januari 1987 werd de mgelgeving 
uitgebreid met de Wet bodembescherming en de Meststoffenwet. 
In b e i  wetten wordt de hoeveelheid geproduceerd fosfaat als 
maat voor de hoeveelheid geproduceerd@ mest gehanteerd. De 
Wet bodmbederming bepaalt hoeveel mest er per hectare mag 
worden aafqweml en hoe en wanneer dit dient te gebeuren. Uit- 
eindelijk wordt gestreefd naar evenwichkbemmting. Deze moet in 
vier fasen worden bereikt. Voor MaatvemdQde gronden zijn nu 
al m e n ,  de voorlopige eindnormen, voor wmwkh-ang 
geformuleerd. ûe Meststoffenvvet h i t  als doelstelMg het beper- 
ken van de produktie van dierlijke W tot een niveau dat uii mi- 
lieu- en landbouwkundig oogpunt aanvaarúbaw is. Hiertoe is voor 
elk bedrijf de mestpiaduktie per diersoolt vasQesteM. uitgednrkt in 
fosfaat. Alg meer mest wordt geproducaerd dan volgens de Wet 
bodembescherming op eigen land meg wwden be$epast, dient 
het overschot te worden afgevoerd. Om die reden dienen veehou- 
ders een tmsümMmding big te houden, weerin het aantal d i  
ren, het grondoppervlak, de rnestvoonaden en de aan- en afvoer 
van mest worden biigehoblden. 
TensIotte wei t  de Meststoffenwet de instelling van een landelijke 
Mestbank. 6it is het overkoepelend orgaan v& de sinds beginja- 
ren zeventig bestaande regionale m&hnken. De Mestbank hWî 
tot taak het in kaart brengen van mesaitromen. de promatie van 
veraniwoord mes?gebruik daor vooral de akkerbouw, bemidâeiing 
bij behancleling en verwerkhg van mest en het financieel onder- 
steunen van investeringen in opslagfaciliieiten. Daarnaast is de 



Mestbank verplicht mest af te nemen van producenten die zeli on- 
voldoende opslagcapa~i hebben. 
De Meststoffenwet heeft betmkking op rundvee, varkens, Mppen 
en kalkoenen. Sinds de invoering e m  zijn echter diersoorten die 
in eerste instantie niet onder de wet vielen, zoais schapen, geiten, 
eenden en konijnen, sterk in aantal toegenomen. Vanaf 1 januari 
1992 valien deze diemorten dan ook onder de Meststoffenwet. 
Naast deze twee wetten, die gebaseerd zijn op de praduktb van 
fosfaat, heeft de overheid de Hindetwetrichtiijn 'Ammoniak en 
Veehouderij' ingesteld, waarin grenzen worden gesteld aan de 
toename van de ammoniak-emissie door uitbreiding c.q. nieuw- 
vestiging van veehouderijbedrijven nabij gebieden die voor verzu- 
ring gevoelig zijn. 

In het volgende gedeeite van deze publikatie wordt de oorsprong 
en de ontwikkeling van de overmaat mineralen t u w n  1970 en 
1990 nader toegelicht en geanalyseerd. 

In de veehouderij worden mineralen in de vorm van veevoer om- 
gezet in melk, vlees en eieren. Het afvalprodukt van deze weinig 
efficiante omzetting, dietiike mest, bevat de mineralen die niet in 
het eindprodukt zijn opgenomen. De mineralenbalans van de vee- 
houderij is voor alle jaren van onderzoek samengevat in tabel 18. 
In de volgende paragrafen wordt de ontwikkeling beschreven van 
de belangrijkste posten deze deelbalans. 

De belangrijkste factor die de omvang van het mineralenoverschot 
in de veehouderii beoaalt is de beschikbare hoeveelheid kracht- 
voer. De b e s c h i k k i d  van goedkoop gelmporteerd krachtvoer 
heeft de stormachtige ontwikkeling van de intensieve veehouderij 
mede mogelijk gemaakt (zie 4.2.1). Uit de stroomdiagrammen 
blijk! dat van de beschikbare mineraleninhoud van krachtvoeder- 
grondstoffen ca. 85% wordt verkregen uit importen; di aandeel is 
in de loop der jaren vrijwel constant gebleven. Grondstoffen die in 
grote hoeveelheden worden ingevoerd zijn bijprodukten van de 
oliebereiding (o.a. sojaschroot), malsglutenvoer en tapioca. 

De ontwikkeling van de hoeveelheid beschikbare mineralen in 
krachtvoer is weergegeven in figuur 30. Door de sterke stijging 
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van het aantail dieren in de veehouderij en door emn toegenomen 
gebruik van krachîvoer per dier is de hoeveelheid mineralen in 
kraditvoer aanvankelijk sterk gestegen: de hoe\ileelheid st#cstof en 
kalium in krachtvoer is in de periode 19-1986 vrijwel verdub- 
beid. De toename van de hoeveelheid fosfor in Inachtvoer is in 
diezelfde periode aanzieniijk achtergebleven. Dit komt omdat 
reeds in het midden van de jaren zeventig de Wogehalten van 
het krachîvoer zijn gaan dalen (figuur 316) door een vermindering 
van de suppletie met voederfosfaat. Bedraeg het mede&sfaage- 
halte van het knirchnfoer in 1973 gemiddeid nog 2 g Pikg voer, in 
1980 was dat gedeald tot 1.4 g Pikg en in 1990 tot 0,7 g Pkg. 
Omdat voederfosfaat vrijwel uitskiiend aan krachtvoer voor var- 
kens en piuimvee wordt toegevoegd komt het e i i e  van de gere- 
duceerde suppletie vooral tot uiting in de fosforgehalten van deze 
voeders. Sinds 1975 is het fosforgehalte van varkensvoer bijna 
30% gedaald en dat van ;pluimMHtvoer oe. 1746 mguw 31 b). Uit fi- 

'1 FosforgehaHe van krach tv oe de^. 



guur 31a is tevens duidelijk dat door een verandering van het 
grondstoffenpakket voor de produMe van krachtvoer de fosfor-, 

1 stikstof- en kaliumgehalten tot het midden van de jaren tachtig nog 
zijn gestegen; daarna zijn de gemiddelde mineralengehalten van 

/ krachtmedergrondstoffen weer enigszins gaan dalen. De jaarlijkse 
variaties van de gehalten ontstaan eveneens voornamelijk door 
variaties in de gmndstoffensamenstelling van krachtvoer. Uiter- 

, aard zijn de berekende gehalten onderhevig aan systematische en 
toevallige fouten. Deze zijn echter van een orde van grootte van 
5-1 0% (Olsthoom, 1985). 

De daling van de mineralenvracht van krachtvoer na 1 W 8 7  
wordt enerzijds veroorzaakt door een lichte daling van de minera- 
lengehatten van de veevoedergrondstoffen en door de verder- 
gaande vermindering van de fosforsuppletie, en anderzijds door 
de daling van het aantal runderen, na 1984, en het aantal varkens 
en pluimvee, na 1987. 

4.2.2.2 Ruwvoer 

Ruwvoer wordt vrijwel uitsluitend door rundvee geconsumeerd. De 
hoevselheid mineralen in ruwvoer hangt dan ook samen met de 
omvang van de rundveestapel. De jaarlijks beschikbare hoeveel- 
heid wordt ondermeer bepaald door het bemestingsniveau van 
grasland en snijmaisland. De gewasopbrengsten wisselen jaarlijks 
nogal, maar de ontwikkeling van de ruwvoerproduktie vertoont glo- 
baal een trend die gelijke tred houdt met het aantal runderen (vgl. 
figuur 29): een stijging tot het midden der jaren tachtig gevolgd 
door een vooraisnog doorzettende daling. De trend is, anders dan 
bij krachtvoer. voor alle drie mineralen vrijwel identiek (figuur 32). 
Door een steiic verhoogde produktie en daardoor verhoogde voe- 
deWhoefte p r  dier gedurende de afgelopen 15 jaar is de toena- 
me van de hoeveelheid mineralen in ruwvoer echter groter 
geweest (ca. 40%) dan de toename van het aantal runderen (ca. 
30%). De afname van de hoeveelheid mineralen in ruwvoer hangt 
samen met de daling van het aantal dieren. Hierdoor is de behoef- 
te aan ruwvoer gedaald, als gevolg waarvan het aanbod van mest 
is afganomen. verder is ook k g  het gebruik van stikstofkunstmest 
op grasland de laatste jaren aanzienlijk gedaald. 

4.2.2.3 Dierlijke produktie 

De produktie van de veehouderij bestaat uit vlees, melk en eieren. 
Ten opzichte van de aanvoer van mineralen met veevoer is de 

vastlegging in produkten gering: slechts ongeveer 20% van de 
met veevoer aangevoerde hoeveelheid stikstof en fosfor komt in 
dierlijke produkten terecht. De efficientie van de kaliumbenutting 
is nog kleiner en bedraagt ca. 5%, zie figuur 33. Opvallend is 
dat in de afgelopen 20 jaar slechts bij fosfor sprake is van een 
significante effici&ntieverb&ering. In die periode is' de vastleg- 
ging van fosfor in dierlijke pmdukten toegenomen met ruim een 
kwart, van ca. 20% in 1975 tot ca. 26% in 1990. Zo is bijvoor- 
beeld na 1986 de fosforproduktie in de veehouderij gelijk geble- 
ven ondanks dat de aanvoer met veevoer daalde van 151 mln 
kg P in 1986 naar 133 mln kg P in 1990 (-1 2%). Voor stikstof, 
kalium en voor fosfor tot 1986 bestaat er een rechtlijnig verband 
(R>0,9) tussen de aanvoer van mineralen met veevoer en de 
dierlijke pmduktie (figuur 34). 

4.2.2.4 Mineralen in dierlijke mest 

Ten gevolge van de grote toename van de hoeveelheid veevoer 
in de periode 1970-1990 en een niet of nauwelijks toegenomen 
benutting is ook de produktie van mineralen in dierlijke mest 
sterk gestegen (figuur 35). De produktie van mineralen in mest 
bereikte in 1986 een hoogtepunt en was ongeveer anderhalf 
maal groter dan in 1970. Voor fosfor was de relatieve toename 
het kleinst (ca. 45%) en voor stikstof het grootst (ca. 65%). Na 
1986 is de produktie van mineralen in dierlijke mest gedaald, 
met een relatief grote daling in de periode 1988-1990. Ten op- 
zichte van 1986 is de fosforproduktie met ruim 15% gedaald en 
de stikstof- en kaliumproduktie met respectievelijk ruim 10% en 
ruim 5%. 

Grote invloed op de mineralenproduktie in de jaren tachtig had 
de 'Beschikking superheffing'. Ongeveer de helft van de daling 
van de fosfaatproduktie sinds 1986 is het gevolg van de inkrim- 
ping van de veestapel. De andere hefft wordt veroorzaakt door 
de versnelde daling van het fosforgehalte van mengvoeders 
sinds 1987. Voor stikstof en kalium is de daling van de hoeveel- 
heid in dierlijke mest bijna geheel het gevolg van de afname van 
het aantal runderen. Verbeteringen van technische resultaten 
hebben, zoals reeds is gebleken in de vorige paragraaf, slechts 
een geringe invloed gehad op de mineralenprodukîie in mest. 
Naast het aantal dieren is dan ook het mineralengehalte van het 
voer de belangrijkste factor die de mineralenproduktie in mest 
bepaalt (Van Eerdt et a/., 1991). 
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De mineralenbalans vm aütu~tgrond b samengevat in tebel 18. 
De belangrijm bmnen m minerale- naar culîwqmd 
rijn dierlijke mest, kunstmesi en, voor stikatof, nam en droge de- 
padtia. Re ontwikkang ván de hoeveelheid mineralen in dkdijke 
m& is reeds in paragraaf 429.4 beschreven. In het hierne vd. 
gende gedeelte wordt de onhirlkkeling van het Inin$-ik, 
de ckpdtie van ammonlak en stlIcstc&xydm en de mineralenaf- 
voer met het gewas nacler toegelkhî. 

De omwikkeling van het k u v i k  naar minerrahinhod 
is wmrgegeven in flguur 36. Tussen 1g70 en 1989 is het e n r i k  
van fosfor en kalium met 2û-2596 afgenomen, teiwljl het gebruik 

van s t i W .  ondank enlcrrk jadjkw lwîmtieas, tot %W is toe- 
genomen met ruim 25%. Het tmhr- an kdbmg&mUc vim2 w- 
namelijk op bwwland plaals (Ven der Magr et d., 1886) en ia, om 
d / b . r e d e r r ~ t I s f ~ î a e i d m l h e t e m b o U ~ i n m l ~ í e n i n  
dieriijke mest. Esn deel van de tnesto- in de Wensiwe 
matwdmlj heaft irnnrers in d6 loap van de jaren zijn weg WUB- 
den naar de akkerbww in het dgmeen en niat cuftuurgmd met 
snijmaïs in hst bijzmbr (CM, t=). 

StrksîofkumWmî wordt morai (m PO%) op gradand toelpeiiiiiiii. 
Ten gevolge van de grad ven de rundveestapel tof 1- en de 
daardoor toegenomen behoef& ean ~ ~ v i o e r  is d# gresiendpm- 
duküe sterk opgevoerd (Van Eerdt, 1990). Dit is o n d e m r  M M  
door een verhoging van de doaeiing van s M o R a i m .  Flra er- 
kenning wn de rnlieupmblenietiek veroonasdd door stikstof en 
t s n ~ v a n d e h i l a i n i p i n g v a n ~ ~ l b r ~ ' B o -  



schikking superheffing' is ook het gebruik van stikstofkunstmest op 
grasland gaan dalen. 

De belangrijkste componenten van de stikstofdepositie zijn ammo- 
niak en stikstofoxyden. Ammoniak wordt vooral (-95%) in de 
veehouderij geproduceerd en dan met name door ~ndvee (ca. 
65%). Stikstofaxyden ontstaan bij de verbranding van fossiele stik- 
stofbevattende brandstoffen (brandstof-N&) en door oxydatie van 
stikstof in de lucht bij verbrandingsprocessen die met hoge tempe- 
raturen gepaard gaan, zoals bijvoorbeeld in benzinemotoren van 
auto's (thermisch-NOy). Ongeveer 60% van de in Nederland uitge- 
worpen N& is afkomstig van mobiele bronnen (CBS, 1988). 

De samenstelling van de stikstofdepositie is door de jaren heen 
vrijwel constant gebleven met ca. 35% NOy en ca. 65% NHx. De 
totale depositie is tussen 1970 en 1987 met 50Y0 toegenomen (fi- 
guur 37) en bereikte in 1987 vooralsnog een maximale hoeveel- 
heid van 110 mln kg N op cultuurgrond. In 1988 en 1989 was de 
depositie ongeveer 15% lager dan in 1987. Gegevens voor 1990 
ontbreken nog maar het is de verwachting dat de depositie voorlo- 
pig blijft dalen door maatregelen als de introduktie van katalysato- 
ren in uitlaten van auto's ter vermindering van de NOruitstoot, 
door de verdergaande inkrimping van de rundveestapel en door 
de invoering van diverse technische maatregelen in de veehoude 
rij om de ammoniakuitstoot te verminderen (onderwerken van 
mest. emissie-arme huisvesting e.a.). 

4.2.3.3 Plantaardige produktie 

De belangrijkste plantaardige produkten van de Nederlandse land- 
bouw zijn de graslandprodukten vers weidegras, graskuil en hooi I en de akkerbouwwodukten mnsummie- en fabrieksaarda~Delen. 
suikerbieten en granen. Wat betreft de mineraleninhoud is de pro- 
duktie van de tuinbouw vrijwel te verwaarlozen. Met de fors geste- 
gen aanvoer van mineralen naar cultuurgrond is eveneens de 
produktie gestegen. Hoewel de relatieve toename van de totale 
aanvoer van fosfor aanzienlijk ideiner is geweest dan die van stik- 
stof en kalium (figuur S), loopt de toename van de hoeveelheid 
mineralen met het afgevoerde gewas gelijk op, zie figuur 39. De 
toevoer van mineralen naar cultuurgrond is aanmerkelijk groter 
dan de afvoer met het gewas. Voor stikstof en fosfor wordt onge 

SB. Cuiluurgrond 
minedenaamver (197Q100) 

veer 2,5 maal meer aangevoerd dan met het gewas wordt afge- 
voerd; voor kalium is dit 1,4 maal (tabel 19). Anders dan stikstof 
en kalium, die gemakkelijk uitspoelen, blijil de overmaat fosfor tot 
aan de verzadiiingstoestand. gebonden aan bodemdeeitjes in de 
bouwvoor achter. Een relatief kleinere aanvoer van fosfor zal dan 
ook niet gauw beperkend zijn voor een optimale gewasproduktie. 

De opname van mineralen uit de bodem in plantaardige produkten 
verloopt, zoals bekend, veel efficiënter dan de vastlegging van mi- 
neralen uit veevoer in dierlijke produkten. Is de efficiëntie van de 
produktie van vlees uit veevoer 20-25% voor fosfor en stikstof en 
ca. 5% voor kalium, de efficientie van de plantaardige produktii in 
de landbouw bedraagt ca. 40% voor fosfor en stikstof en ca. 70% 
voor kalium (figuur 40). Net ais in de veehouderij, is Mor fosfor de 
afgelopen twintig jaar de eíficientie enigszins verbeterd: van ca. 



38% in 1970 tot ca. 45% in 1990. Voor stikstof en kalium is echter 
eerder sprake van een lichte verslechtering (figuur 40 en 41). 

Het verschil tussen de aanvoer van mineralen met meststoffen en 
depositie enerzijds en de afvoer van mineralen met het gewas an- 
derzijds wordt in de stroomschema's aangegeven met overschot-2 
of, in het geval van stikstof, als 'overig' inclusief het verlies van 
ammoniak vanaf cultuurgrond. Omdat theoretisch dit overschot 
gelijk is aan overschot-l (verschil tussen aanvoer en afvoer van 
mineralen in de Nededandse landbouw), wordt de ontwikkeling 
van dit overschot beschreven in paragraaf 4.2.4. In deze paragraaf 
wordt de ontwikkeling van de mineralenbalans van de landbouw- 
sector in zijn geheel nader toegelicht. 

De ontwikkeling van de belangrijkste afionderiijke aanvoer- en af- 
voerstromen van mineralen in de landbouw is reeds in de voor- 
gaande secties besproken. In deze peragraaf zal dan ook slechts 
aandrtchtwordengeschonkenaandeontwiicleelingvanhettatale 
mineraknoverschot in de kndbouw. Een samenvattìna van de 

l 
De ontwikkeiing van het fodor-, het stikstof- en het kaliurnover- I 
schot in de landbouw mnal 1970 is als index wwgegeven in ñ- 
guur 42. Vanaf 1970 nemen de overscbtten gestaag toe, het 
fosfomwrschot in 1975 uit$ezonderd. Het topjaar is na , 
1986 treedt voor alle mineraien een daling op. In 1990 is het fos- 
f m m h o t  kieiner dan h 1970 terwijl het sökstof- en kaìiumover- i 
schot weer op het niveau win 1990 Ugt, Opvallend is de datief 
geringe stijging (+15%) van het fosforwerschot tussen 1975 en 1 
1986 bi vergelijking met dat van süksîof en kalium (+50%). 
De toename van het minefaienoverschot tussen het begin van de 
jaren zeventtg en 1986 weerspiegefl voor een groot deel de groei- l 

ende omvang van de vieestapel (vgl. figuur 29). Bovendien zijn de 
süksbf- en k a l i e l t e n  van zowel kraehîvoer ais weklegras 
gedurende de bes&m& periode gestegen (zk, 42.3). Odt i$ 
het gebruik van stikstoikunstmest toegenomen. De toename van 
het fosforovemchot ten gevolge van de groei van de veestapd als- 
ook door de toename van het f o s f o ~ i t e  van ~siandproduk- 
ten, wordt echter gedeeitelijk afgerwaf<t door de daling van het 
fosforgehahe van krachtvoer na 1975 en door een vrijwel constant 
gebleven gehik van fosfaatkunstmest. 
De einame van het awtrschot is voor stikstof en fosfor vrijwel ge@ 
(17-19%); voor kalium trad in 1989 nog een geringe, niet verklaar- 
bare toename van het overschot op en was vetûer Ue reiaüevta da- 
ling het kleinst (ca. l&). Voor de W i g  van de minefa- 
L e n o v ~ n  na 1986 is een aantal faotop.en van belang die 
grotendeels in het voorgaande reeds aan de orde zijn gewest 
D m  de invoering van de 'BggChikktng superheffing' is het aantal 
runderen na 1984 sterk gedaald. Tevens is ten opzichte van 1988 
het aantal dieren in de Intwdwe veehouderij afgenomen. Verder 
zijn de minerakgehalten van krachtvoer, en dan vooral de fosfor- 
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gehalten. gedaald. Tenslotte is het gebmik van stikstofmeststoffen 
na l986 aanzienlijk afgenomen: in 1989f 90 was het gebruik 18% 
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I I Summary 

In this report minerals balanoes and flow diagrams are presented 
for phosphorus, nitmgen and potassium in Dutch agriailture for 
1970,1975, 1980,1983,1986,1987,1988, 1989 and 1990. The 
data fot 1970 and 1975 are incomplete and pari of the data for 
1990 have been estimated. For the sake of clarity most of the ba- 
lamsheet data are summarized in flow diagrams. Surpluses of 
minerals are calculated for each year under investigation. At the 
Same time the development of the surpluses during the last twenty 
years is described and analysed. 
The method of calculation of each entry on the balance-sheets for 
each of the three minerals is explained in the first part of this publi- 
cation; also an extensive list of referentes is given. The methods 
of calcuiation for phocphonis, nitrogen and potassium are quite si- 
miiar. If necessary, pmblems speciiic for one of these minerals, 
are treated separately. 
The balance-sheet calculations assess the accuracy of the data. 
All entries of the sub-balance-sheets of the animal husbandry and 
of the food-processing industry are calculated more or less inde- 
pendently. Theoretblly, these should balance. In practice, how- 
ever, this is hardly ever the case. The resulting diierences are a 
measure b r  the accuracy of the entries. Fmm these analyses it 
appears that the mineral budgets of the animal husbandry are 
pretty wei1 baianced. The relative differences between supply and 
withdrawal range from -1% to 5%. No major diierences are ob- 
served between the three minerais. 
The relative diiferences on the sub-balance-sheet of the food-pro- 
cessing industry are considerably larger. The diierences tor phos- 
p h o ~ s  range from -5% to 3%, for nitrogen from -3% to 5% and 
for potassium fmm -5% to 10%. These relative imbalances are of 
a magnitude that can be expected for these kinds of calculations. 
However, for 1989 the imbalances for al1 three minerals are much 
larger than for the other years investigated; for phosphorus, nitro- 
gen and potassium -W%, -18% and -19% respectively. So the 
supply of minerais t0 the food-processing industry in that year is 
much larger than the withdrawal. Industrial stock-piles andlor sta- 
tistical difierences are probably the origin of these diirepancies. 
Cwisequently, the results of the calculations for 1989 should be 
considered tentatively. 

The surpluses of minerals in Dutch agriculture, as estimated from 
balance-sheet calwlations, show a remarkabie increase from 
1970 t0 1986, w h i i  is largest for nitrogen and potassiurn (approx. 
50%) and considerabiy smaller for -NS (appmx. 15%). The 
increase of mineral surpluses reiiects the increase of Ihrestack until 
the middle eighties. Consequently the consumption of concentra- 
tes and mughage, stimulated by an increase of the use of nitrogen 
fertiliiers, increased. As the efficiency of animai production hardly 
increased at al1 in this period, the amaint of minerais in animal 
manure increased in proportion (between 1970 and 1986 for phos- 
phorus by 45% and for nitrogen by 65%). 
The early attention to the reduction of the phosphorus content of 
concentrates appears to be one of the major causes of the less 
unfavourable development of the phospho~s surplus. The fact is 
that the reduction of the addition of inorgank phosphates t0 con- 
centrates already started in the mid seventies. On the contrary, 
until 1986 the nitrogen and potessiurn content of concentrates in- 
creased somewhat. Furthemre, the consumption of phosphate 
fertiiizers decreased, whereas until 1987 the consumption of nitro- 
gen fertlizers considerably increased. For this ream not only the 
production but also the nitrogen content of grass-land products in- 
creased. More or less the Same applies to potassium. 
In 1990 the mineral surpluses in Dutch agriculture arnounted t0 
75-80 million kg P, 660-680 milliin kg N and 175-180 million kg 
K. Fmm 1986 onwards, the surpluses decreased compared with a 
number of preceding years. For the time being, the largest surplu- 
ses occurred in 1986 viz. approx. 95 million kg P, 810 miilion kg N 
and 195 million kg K. The relative decrease of the surpluses in 
1990 compared with 1986 was largest for nitrogen and phospho- 
rus (appmx. 18%) and amounted to appmx. 12% for potassiurn. 
The surplus of phosphonis in 1990 was smaller than that in 1970, 
whereas the nitrogen and potassiurn surpluses where about 25- 
30% larger than those in 1970. Because the efñciency of vegeta- 
ble production, like animal production, dM not increase for nitrogen 
and potassium and hardly increased for phosphorus, the supply of 
nitrogen end phosphorus was still 2.5 times and the supply of po- 
tassium l .4 times the size of the withdrawal; these r a t b  hardly 
changed from 1970 onwards. 
The decrease of mineral surpluses after 1986 may largely be ex- 
plained by the following factors: the reduction in the number of dai- 
ry cows as a consequente of the 'Super levy', a decrease of 
livestock in intensive animal husbandry s i m  1986, the continuing 
decrease of phosphorus contents of concentrates, a sligM decrea- 
se of the average nitrogen and potassiurn contents of concentra- 
tes, a considerable drap in the use of nitrogen fertilizers (in 
1989r90 18% compared with 1986) and a smalt decrease in the 
consumption of phosphate and potassiurn feitiliiers. 
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