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Praktisch aan de slag met de KRW
‘Betere landbouwpraktijk’ levert wat op
Afspoeling van meststoffen en middelen naar de sloot komt nog
veel voor. Vanaf boerenerven, percelen en uit slootkanten komt
er ongemerkt nog veel in het oppervlaktewater terecht. Praktische oplossingen hiervoor ontwikkelen en testen was de inzet
van de KRW-pilot ‘praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw’
die onlangs werd afgerond.
Er blijkt heel wat mogelijk om afspoeling van meststoffen en middelen
te verminderen. Sommige maatregelen kunnen daarbij zelfs geld opleveren. Dat bleek uit experimenten op 60 melkvee en akkerbouwbedrijven.
Perceel
CLM ontwikkelde in het project een quickscan om op perceelsniveau
de knelpunten in beeld te brengen. Daaruit blijkt dat er nog een efficiëntieslag gemaakt kan worden.
Precisielandbouw, maar soms ook gewoon een ‘betere’ goede landbouwpraktijk levert winst op voor het milieu en de portemonnee. Zo
bleek in een test dat 6 van de 8 kunstmeststrooiers mankementen
vertoonden.
Erf
Ook voor het boerenerf werd een scan ontwikkeld om knelpunten in
beeld te brengen. Uit de praktijk bleek dat soms veel maatregelen al
genomen waren, maar dat de resultaten daarvan teniet werden gedaan omdat op één plek net niet genoeg gebeurde. Daarnaast wisten
bedrijven die het erf opnieuw gingen inrichten soms niet hoe ze dat
zo optimaal mogelijk konden doen. Ook daar blijken verbeterpunten
mogelijk.
Slootkant
Het meest ingewikkeld bleek het onderwerp slootkant. Maaisel weghalen uit de kant is duur en vanwege slechte berijdbaarheid vaak erg
moeilijk. Enkele bedrijven op zandgrond hebben wel geëxperimenteerd met het composteren van het maaisel. Daarmee worden de
kosten van het afvoeren van het maaisel deels terugverdiend met het
‘opwaarderen’ van de bodem met organische stof.
Afronden en doorstart
Op vrijdag 30 maart 2012 presenteren de projectpartners de resultaten tijdens een symposium voor beleidsmedewerkers, bestuurders en
boeren. U bent van harte welkom van 10.00 – 15.00 op het bedrijf
van Bert de Groot te Kamerik (’s Gravensloot 14). Meer informatie en
de onderzoeksrapportages zijn te vinden op de website van CLM:
www.clm.nl/actueel/krwpilot.html
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