Excretie van fosfaat en stikstof op vleesvarkensbedrijven verschilt sterk tussen bedrijven

Alex Bikker en Mark Dolman
Varkenshouders zijn sinds 1 januari 2006 verplicht een stalbalans bij te houden waarmee de aan- en afvoer
van fosfaat en stikstof wordt verantwoord. In het project Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) is een
bedrijfsmodel gebouwd om voor Informatienetbedrijven met hokdieren de fosfaat- en stikstofexcretie te
berekenen. Binnen een groep vleesvarkensbedrijven worden veel verschillen in excreties waargenomen. Het
blijkt dat het voeren van bijproducten een positieve invloed heeft op het verlagen van de excretie.

Bedrijfsmodel
Binnen het bedrijfsmodel wordt gebruik gemaakt van bedrijfspecifieke gegevens om de aan- en afvoer van
fosfaat en stikstof in voer en dieren te berekenen. Vanuit de hoeveelheid voer die wordt verbruikt en de
vastlegging van fosfaat en stikstof in vleesvarkens, worden de aan- en afgevoerde hoeveelheden berekend.
Daarnaast wordt rekening gehouden met voorraden van dieren en voer op het bedrijf. Uiteindelijk worden op
deze wijze met behulp van het bedrijfsmodel de excreties berekend. De excretie is daarmee de hoeveelheid
mineralen die via het voer is aangevoerd en niet via dieren is afgevoerd (en dus in de mest aanwezig is). Bij
de berekening van de stikstofexcretie dient nog rekening gehouden te worden met gasvormige verliezen.
Daarom wordt de excretie van stikstof als 'bruto waarde' aangegeven.

Verschillen in excreties
In figuur 1 worden de fosfaat- en bruto stikstofexcretie weergegeven gerelateerd aan 1.000 kg groei. De
groei (in kg) wordt berekend door de afgevoerde vleesvarkens te verminderen met de aangevoerde biggen.
Hierbij wordt rekening gehouden met uitval en voorraadverandering van de varkens op het bedrijf.
Gemiddeld bedraagt de fosfaat- en bruto stikstofexcretie respectievelijk 17,5 en 45,8 kg per 1.000 kg
groei. De fosfaatexcretie varieert tussen de 12,2 en 22,9 kg. De minimum en maximum bruto
stikstofexcretie bedragen 37,0 en 58,0 kg.

Figuur 1 laat zien dat er tussen bedrijven verschillen in excreties voorkomen. Deze verschillen worden
veroorzaakt door de efficiëntie in de opname van het voer en de groei. Om hier dieper op in te gaan, wordt
in figuur 2 de fosfaatexcretie gerelateerd aan de groei en fosfaatopname uit het veevoer. De efficiëntie in
fosfaatopname wordt vastgesteld door de totale verbruikte hoeveelheid fosfaat uit veevoer uit te drukken
per gemiddeld aanwezig vleesvarken. Uit de figuur blijkt dat de relatie tussen de fosfaatexcretie en
fosfaatopname sterker is dan de relatie met groei. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de efficiëntie in
fosfaatopname in belangrijke mate de verschillen in fosfaatexcretie tussen bedrijven beïnvloedt.
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Figuur 1

Excretie van fosfaat (kg P2O5) en bruto stikstof (kg N) per 1.000 kg
groei van varkens, op basis van de stalbalans voor
vleesvarkensbedrijven in 2007
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Bron: Bedrijven-Informatienet van het LEI.

Figuur 2

Groei van varkens (kg), fosfaatopname uit voer (kg) en fosfaatexcretie
(kg) van vleesvarkensbedrijven, alles uitgedrukt per gemiddeld
aanwezig vleesvarken per jaar
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Bron: Bedrijven-Informatienet van het LEI.

Bijproducten
Om de invloed van de efficiëntie van de fosfaatopname op de excretie te onderzoeken, zijn de bedrijven
ingedeeld in twee groepen. Bij de ene groep krijgen de varkens uitsluitend mengvoer en bij de andere groep
wordt naast mengvoer ook bijproducten afkomstig uit de voedingsmiddelenindustrie gevoerd (bijvoorbeeld
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wei of aardappelstoomschillen). De bedrijven die ook bijproducten voeren, hebben gemiddeld een lagere
excretie dan de groep met uitsluitend mengvoer (respectievelijk 16,1 en 18,1 kg fosfaat per 1.000 kg
groei). Bedrijven met een relatief hoog aandeel bijproducten (in droge stof) realiseren een lagere excretie
van fosfaat. Een lagere excretie van fosfaat is gunstig, omdat hierdoor minder afvoer van fosfaat hoeft te
worden verantwoord. In toekomstig onderzoek wordt de invloed van het aandeel bijproducten op de excretie
van fosfaat verder bekeken. Interessant is om hierbij niet alleen te kijken naar het effect op de excretie,
maar ook naar de relatie met de kosten van voer en mestafzet.
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