Checklist gegevens mestbeleid
Zorg dat u onderstaande gegevens bij elkaar zoekt en bewaard.
Van de voorraadgegevens die per 31 december vastgesteld moeten worden, kunt u nu alvast
een inschatting maken. Op www.desamenwerking.nl kunt u een diertelkaart, in- en
uitschaarkaart en het overzicht voorraadbeheer downloaden.
Check of onderstaande gegevens in uw managementprogramma en/of kringloopwijzer
ingelezen zijn!
Via
Managementprogramma
















Voerjaaroverzicht aangevoerde krachtvoeders, mineralen, natte
bijproducten, ruwvoeders en kunstmeststoffen.
Let op: de maïskunstmest via de loonwerker met kg N en kg P2O5.
De ervaring leert dat verschillende leveranciers van kunstmest,
ruwvoeders, natte bijproducten en melkpoeder vrij laat het overzicht
opsturen. U kunt ons enorm helpen door bij deze leveranciers
alvast een jaaroverzicht op te vragen!!
Diertelling 2018 uit jaaroverzicht CRV of managementprogramma.
Overige diersoorten zoals schapen en paarden diertelkaart iedere
eerste van de maand noteren op de diertelkaart.
Berekening van het gemiddeld aantal in- of uitgeschaarde koeien,
jongvee en schapen naar natuurland zoals het ZH landschap of
Staatsbosbeheer op de in- en uitschaarkaart.
Aan- en afgevoerde dierlijke mest 2018 met mestbonnen en
laboratoriumanalyses of het overzicht uit “mijn dossier”, te vinden
onder “bekijken” onder het kopje “mest”.
Oppervlaktegrond gemeten maat vd Gecombineerde Opgave 2018.
Geldige grondmonsters voor 2019: Dit zijn monsters met een
analysedatum na 1 februari 2015.
Jaaroverzicht melkfabriek 2018 met gemiddeld ureum.
Voorraad dierlijke mest en kunstmest per 31 december 2018.
Eindvoorraad van de ruwvoeders (in meters kuilvoorraad),
krachtvoeders en natte bijproducten per 31 december 2018.
Dit is dan ook gelijk de beginvoorraad 2019.
Kuilanalyses 2018 met partijberekening en plattegrond kuilen.
Gekochte graskuilen/balen van veehouders met analyse.
Gegevens van aangekochte melkpoeder en krachtvoeders voor de
kalveren.
Verkochte ruwvoeders met analyse.

Voor varkensbedrijven z.o.z.!
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veehouder























Voor varkensbedrijven
Via
Managementprogramma










Voorraad mest, voer en dieren per 31 december 2018
(vleesvarkens met geschat gewicht).
Overzicht aangevoerde krachtvoeders en natte bijproducten
met N en P2O5 gehalten in 2018.
Aan- en afgevoerde dieren in 2018, het aantal en gewicht.
Jaaroverzicht 2018 van Rendac.
Berekening van het gemiddeld aantal dieren per diercategorie over
2018 (veesaldokaart).
Afgevoerde mest, bonnen en analyses van 2018.

Actie
veehouder










