Nieuwsbrief januari 2021

Beste VBBM leden/donateurs en geïnteresseerden,

Bovengronds mest aanwenden
U heeft tot 1 februari 2021 de tijd om u aan te melden voor het bovengronds mest uitrijden.
Hiervoor kunt u de volgende link gebruiken: Mest bovengronds uitrijden | RVO.nl | Rijksdienst
waar de voorwaarden ook omschreven staan.
Mestmonsters
Wanneer u mee wilt doen aan het jaarlijkse mestmonster, en u heeft zich nog niet
opgegeven, graag z.s.m. hiervoor aanmelden, door een mail te sturen naar info@devbbm.nl
VBBM ledeninformatie app
In de nieuwsbrief van december 2020 was ook al vermeld dat er een Whatsapp groep
aangemaakt wordt waarin u snel van informatie kan worden voorzien.
Gebruik deze link om deel te nemen aan de WhatsAppgroep: https://chat.whatsapp.com/EzpmxdNSurzFiPllTf5CkC.
Proef met nitraatmeting
In het getuigschrift wordt de nitraatmeting op bedrijfsniveau genoemd. Daar is tot nu toe nog
geen uitvoering aan gegeven. We werden er nogmaals op geattendeerd door één van de
leden.
De Deltares test vonden we te ingewikkeld en gevoelig voor fouten. In samenspraak met
Gino Smeulders willen we nu erkende nitraatmetingen in grond gaan doen via zijn
laboratorium. We denken op deze manier veel betrouwbaarder en beter uitvoerbare
nitraatmetingen te kunnen doen op uw bedrijf.
We zoeken daarvoor 12 boeren die, op een door ons bepaalde dag, allemaal een
grondmonster nemen en dit dezelfde dag opsturen naar het lab van Gino. Wie voelt ervoor
om mee te doen?
Na opgave krijgen de deelnemers een pakketje thuis gestuurd met:
- een plasticzak (waar het grondmonster in kan worden verstuurd)
- een zogenaamd brievenbuspakketje met voorgedrukt adres en al gefrankeerd
Op de aangegeven datum van monstername moet het brievenbuspakketje met het gestoken
grondmonster op de post. De zaterdag erop volgend, wordt met de ultracentrifuge (12
monsters per keer) bodemvocht uit het monster gehaald en op nitraat gemeten. Die
gegevens worden dan alsnog verwerkt in het laatste getuigschrift over 2019, maar ook
gebruikt voor het nieuwe getuigschrift over 2020; we moeten ergens starten!
Voor de methode van monstername en de hoeveelheid monster, krijgt u bij opgave een
instructie.

Resultaten getuigschriften 2019
We hebben vorig jaar voor 57 leden een getuigschrift gemaakt. Er is 5x goud gescoord, 32x
zilver, 17x brons en 3 bedrijven zijn ingestroomd als aspirant. Dit zijn prachtige resultaten
voor een beoordeling op 9 verschillende thema’s.
Wat heel duidelijk resultaat brengt bij de deelnemers is het efficiënt omgaan en benutten van
stikstof/eiwit. Wat bemesting betreft wordt er per ha gemiddeld 29 kg N uit kunstmest
gestrooid, 65% strooide niets, en 49 kg N-ammonium uit drijfmest. Dit resulteert in een
overschot van gemiddeld 50 kg per ha.
Er wordt door deze VBBM-ers de laatste 3 jaren gemolken met een ureum van gemiddeld
17.7 mg/100g melk, gemeten over 4 stalmaanden. Dat moet wel erg gezond zijn want het
antibioticagebruik is gemiddeld 0,91 DD/DJ met een gemiddelde leeftijd bij afvoer van
gemiddeld 6.01 over de laatste 3 jaren. De berekende productie van CO2 ligt op de bedrijven
op 13,8 ton eq per ha voedergewas, maar weet dat er veel meer CO2 wordt vastgelegd per
ha. Dit jaar willen we die balans nog beter in beeld brengen in de getuigschriften.
De VBBM bedrijven zijn, wat VEM en Ruweiwit van eigen bedrijf betreft, redelijk
zelfvoorzienend, met respectievelijk 69% en 74% en dat ondanks het droge jaar 2019. De
geproduceerde melk kwam voor 29% uit weidegras.
Een nieuw thema was dit jaar de biodiversiteit op het bedrijf. Van de 10 te behalen punten
werden er 7 gescoord.
Mooie resultaten door u behaald, resultaten waar u trots op kunt zijn en waarmee maar weer
eens wordt aangetoond dat uw bedrijfsvoering staat voor behoud van boer en milieu. Van de
resultaten wordt een presentatie gemaakt, waarmee diverse relevante partijen, waaronder
beleidsmakers, worden geïnformeerd. Gegevens aanleveren voor een getuigschrift 2019 kan
nog steeds; graag zelfs! Met plezier maken we dan alsnog een getuigschrift 2019.
Aanmelden voor het getuigschrift over 2020 (en alsnog 2019) kunt u doen via :
info@devbbm.nl. Na opgave krijgt u een overzicht van aan te leveren documenten. Bij
terugzenden van deze gegevens maken wij uw getuigschrift. Let op: Voor het opstellen is
een drijfmestanalyse 2021 nodig.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,
Anita

