Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij

Dertien indicatoren van de Brabantse biodiversiteitsmonitor melkveehouderij

% Blijvend grasland

Aandeel blijvend grasland zoals berekend in de
KringloopWijzer als percentage blijvend grasland
van de totale bedrijfsoppervlakte - zichtbaar in
Dashboard Milieu & Klimaat

% Eiwit van eigen land

Aandeel eigen geteeld eiwit zoals berekend in de
KringloopWijzer als percentage eiwit in geteeld
veevoer tov eiwit in verbruikt veevoer - zichtbaar
in Dashboard Milieu & Klimaat

3

N-bodemoverschot (kg N/ha)

Het totale stikstofbodemoverschot zoals
berekend in de KringloopWijzer als aanvoer van
kunstmest, organische mest, weidemest,
mineralisatie, depositie en vlinderbloemigen
minus de afvoer van geoogste producten zichtbaar in Dashboard Milieu & Klimaat
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Broeikasgasemissie zoals berekend in de
KringloopWijzer als emissie van
CO2equivalenten uit pensfermentatie,
opgeslagen mest, produceren voer,
Broeikasgasemissie (g CO2eq/kg meetmelk)
energiebronnen en aanvoerbronnen uitgedrukt
per kilogram meetmelk (Fat and Protein
Corrected Milk FPCM) - zichtbaar in Dashboard
Milieu & Klimaat
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Ammoniakuitstoot (kg NH3/ha)

Ammoniakemissie zoals berekend in de
KringloopWijzer als totale emissie van ammoniak
(NH3) van graasdieren per hectare - zichtbaar in
Dashboard Milieu & Klimaat

% (Agrarisch) natuurbeheerland

Percentage agrarisch natuurbeheer zoals
vastgelegd in contracten en BBM pakketten bij
Agrarische Collectieven - geregistreerd in de
database van BoerenNatuur

% Kruidenrijk grasland

Percentage kruidenrijk grasland zoals vastgelegd
in contracten of BBM pakketten bij Agrarische
Collectieven - geregistreerd in de database van
BoerenNatuur

% Groenblauwe dooradering

Percentage groen-blauwe dooradering zoals
vastgelegd in contracten of BBM paketten bij
Agrarische Collectieven - geregistreerd in de
database van BoerenNatuur

Dertien indicatoren van de Brabantse biodiversiteitsmonitor melkveehouderij
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Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Aantoonbaar bewijs dat geen chemische
gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast
op het bedrijf (via SKAL certificaat), geen
glyfosaat wordt toegepast op het bedrijf (via
zuivelorganisatie of deelname PlanetProof) of
deelname van de ingehuurde loonwerker(s) aan
het project ‘Schoon Water’.
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Gebruik van stikstof-kunstmest (kg N/ha)

Aanvoer stikstof uit kunstmest, zoals berekend in
de KringloopWijzer als kilogrammen stikstof (N)
uit kunstmest per hectare
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P-bodemoverschot (kg P2O5/ha)

Het totale fosfaatbodemoverschot zoals berekend
in de KringloopWijzer als het mineralenoverschot
fosfaat (P2O5) per hectare

Weidegang (uur/jaar)

Het aantal uren weidegang per jaar zoals
opgegeven in de KringloopWijzer ingedeeld in
categorieën voor koeien van >1440 uur, >720
uur, 1 tot 720 uur of alleen jongvee weidegang

Eiwit in het totale rantsoen (g RE/kg ds)

Het gemiddelde ruw eiwit (RE) in het
totaalrantsoen zoals berekend in de
KringloopWijzer uitgedrukt in gram/kg drogestof
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* Indicator 1 tot en met 7 zijn de indicatoren van de landelijke
Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij, indicator 6, 7, 8 en 9 zijn de groene indicatoren

Berekening puntenscore per jaar per deelnemende melkveehouder aan het innovatieproject

Indicatoren Brabantse biodiversiteitsmonitor melkveehouderij

Indicatoren en doel
% Blijvend grasland
verhogen

% Eiwit van eigen
land verhogen

N-bodemoverschot
verlagen

Broeikasgasemissie
(g CO2eq/kg melk)
verlagen

Ammoniakuitstoot
(kg NH3/ha) verlagen

% (Agrarisch)
natuurbeheerland
verhogen

% Kruidenrijk
grasland verhogen

% Groen-blauwe
dooradering
verhogen

Score
melkveehouder
>80%

Punten

>70%
>60%
>50%
>70%

150
100
50
200

>65%
>60%
>55%
<60 kg N/ha

150
100
50
200

<90 kg N/ha
<120 kg N/ha
<160 kg N/ha
<1000 g/kg meetmelk

150
100
50
200

<1100 g/kg meetmelk
<1200 g/kg meetmelk
<1300 g/kg meetmelk
<45 kg NH3/ha

150
100
50
200

<55 kg NH3/ha
<65 kg NH3/ha
<75 kg NH3/ha
>25%

150
100
50
200

>15%
>5%
>1%
>50%

150
100
50
200

>30%
>15%
>5%
>10%

150
100
50
200

>7,5%
>5%
>2,5%

150
100
50

200

Gebruik
gewasbeschermingsmiddelen verlagen

Gebruik stikstofkunstmest verlagen

P-bodemoverschot
(kg P/ha) verlagen

Weidegang (uur/jaar)
verhogen

Eiwit in het melkvee
rantsoen (g RE/kg
voer) verlagen

Geen gebruik
chemische
gewasbeschermingsmi
ddelen
Geen gebruik
glyfosaat
Deelname loonwerker
aan project ‘Schoon
Water’
Geen gebruik stikstofkunstmest
<50 kg N/ha
<100 kg N/ha
<150 kg N/ha
<-10 kg P/ha

200

<-5 kg P/ha
<0 kg P/ha
>1440 uur/jaar

100
50
200

>720 uur/jaar
deelweidegang
jongvee weidegang
<150 g RE/kg voer

150
100
50
150

<155 g RE/kg voer
<160 g RE/kg voer

100
50

Maximale TOTALE
SCORE

100
50

200
150
100
50
150

2500

Berekening totale beloning deelname innovatieproject per deelnemende melkveehouder
Brabantse
biodiversiteitsmonitor
melkveehouderij

Score melkveehouder

Beloning deelname
innovatieproject per
melkveehouder

Categorie 1
Categorie 2
Categorie 3
Categorie 4

300 -999
1000 -1499
1500 -1999
2000 - 2500

€1 per punt
€1 per punt
€1 per punt + € 2.000
€1 per punt + € 2.500

2021
2022
2023

…. punten
…. punten
…. punten

€ ….
€ ….
€ ….

Totale score en beloning per
deelnemende melkveehouder
na drie jaar

…………. punten

€ ….

