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Melkveefosfaat stijgt door eigen plafond
comments: 20  views: 3056  label: Algemeen

Den Haag – De fosfaatproductie door melkvee komt in 2014 uit op 86,1 miljoen kilo, een stijging van 5,5 miljoen ten opzichte van 2013. Dat
is ruim 1 miljoen kilo meer dan het door de sector zelf vastgestelde plafond van 84,9 miljoen kilo.

De fosfaatproductie van de hele Nederlandse veestapel blijft met 172,3 miljoen kilo nog maar net
onder het met Brussel afgesproken plafond van 172,9 miljoen kilo. Dat blijkt uit de berekening van
de mestproductie die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekendmaakt.

Cijfers hoger dan berekeningen januari
De nieuwe cijfers zijn fors hoger dan de eerste berekeningen in januari. Nu is gerekend met de
normen voor fosfaatproductie per dier in het jaar 2014. Die zijn met name voor melkvee veel hoger
dan in 2013. In de januari-cijfers van het CBS werd wel gerekend met de dieraantallen in 2014,
maar nog op basis van de diernormen 2013. Daardoor was de fosfaatproductie door melkvee in
eerste instantie ruim 2 procent hoger dan in 2013. De totale stijging bij melkvee is echter bijna 7
procent. Dat komt omdat nu ook de hogere fosforgehaltes in met name ruwvoer meetellen.

Fosfaatproductie melkvee in 2014 over 'sectorplafond'
fosfaatproductie veestapel, x 1 miljoen kg (* voorlopige cijfers mei 2015)
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Bron: CBSGemaakt met Localfocus

Fosfaatplafond
melkvee volgens
sectorplan op
basis van

fosfaatproductie in
2002: 84,9 miljoen

kilo fosfaat.

Fosfaatproductie varkens en pluimvee
De fosfaatproductie van de varkensstapel was in 2014 met 39 miljoen kilo 0,6 miljoen kilo lager dan in 2013. De fosfaatproductie van de
pluimveestapel was in 2014 met 27,7 miljoen kilo weliswaar iets hoger dan in 2013, maar de stijging is minder dan in januari werd berekend
op basis van de dieraantallen 2014. Opmerkelijk is ook de stijging van de fosfaatproductie in de categorie vleesvee na jaren met een
dalende productie.



Totale fosfaatproductie nog net onder plafond
fosfaatproductie per diercategorie, x 1 miljoen kg fosfaat (* voorlopig mei 2015)

Bron: CBSGemaakt met Localfocus

2013 2014* +/ +/ (%) 2002

melk en
kalfkoeien

60,8 64,2 3,4 5,6 62,8

jongvee
melkveehouderij

19,8 21,8 2 10,1 22,1

totaal melkvee 80,6 86,1 5,5 6,8 84,9

vleesvee 10,2 11,3 1,1 10,8 12,5

varkens 39,6 39 0,6 1,5 39,7

pluimvee 27,2 27,7 0,5 1,8 27,4

schapen en
geiten

4,1 4,4 0,3 7,3 4,7

paarden en
pony's

2,4 2,3 0,1 4,2 2,3

konijnen en
pelsdieren

1,5 1,4 0,1 6,7 1,4

totaal 165,6 172,3 6,7 4 172,9

Maatregelen op komst
Op basis van de cijfers die nu bekend zijn is voor de melkveehouderij overschrijding van het binnen de sector afgesproken plafond van 84,9
miljoen kilo een feit. Dat plafond is gebaseerd op de fosfaatproductie door melkvee in het jaar 2002. Sectorpartijen LTO Nederland,
Zuivelkoepel NZO, de koepel van diervoerproducenten Nevedi en de agrarische accountants (VLB) hebben in 2013 afgesproken dat dan
extra maatregelen worden genomen. Dat zijn onder meer een verplichte deelname aan de Kringloopwijzer door alle melkveebedrijven en
verdere verlaging van het fosforgehaltes in voer. Gesproken wordt nu ook over invoering van fosfaatrechten.

Afspraken met Brussel rond derogatie
Een ander plafond dat inmiddels heel dicht is benaderd is het nationale fosfaatplafond van 172,9 miljoen kilo fosfaat. Dat is onderdeel van
de afspraken met Brussel over de Nederlandse derogatie. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft al meermaals
aangekondigd dat dierrechten ingevoerd worden bij overschrijding van het landelijke plafond. De sector wil dat voorkomen en onderzoekt
alternatieven voor dierrechten. Dijksma heeft tijdens debatten gezegd dat ze al naar alternatieven heeft gekeken, maar dat dit geen reële
optie is. Ze stuurt later deze maand een brief naar de Kamer.
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