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Varkens stinken minder
door lager eiwitgehalte in het voer
De agrarische sector is een belangrijke bron van geurhinder. Elf procent
van de Nederlandse bevolking heeft wel eens last van stank die door de
landbouw wordt veroorzaakt. De overheid wil in 2010 ernstige geurhinder volledig uitbannen. Luchtwassers beperken de geuruitstoot
uit stallen. Maar dit is een zogeheten end-of-pipe techniek. Ook via
voeraanpassingen kan de stank worden teruggebracht. In een aantal
proeven zijn de mogelijkheden onderzocht.
Door: dr.ir. André Aarnink
dr. ir. Carola van der Peet-Schwering
dr. ir. Age Jongbloed
(ASG – Animal Science Group van Wageningen
Universiteit & Resarchcentrum, Wageningen-Lelystad)

LUCHTMONSTERS
Gedurende twee uur wordt lucht
aangezogen voor geuronderzoek.
De lucht wordt vervolgens getransporteerd in 40 liter teflonzakken.
Foto: ASG

L

ucht in varkensstallen bevat vaak
honderden geurcomponenten.
Daarvan zijn er circa vijftien
die echt bijdragen aan de geuruitstoot. Deze geurcomponenten
bestaan uit zwavelhoudende componenten
(zoals zwavelwaterstof), indolen en fenolen,
vluchtige vetzuren en stikstofhoudende verbindingen. Geurcomponenten vervluchtigen vooral
uit de mest. Uit Deens onderzoek blijkt dat de
geuremissie nauwelijks afneemt als de varkens
tijdelijk uit de stal worden verwijderd.
Een deel van de geurcomponenten wordt
gevormd tijdens het relatief langzame proces
van microbiële afbraak van organische bestanddelen in de mest. Een ander deel is al gevormd
in het varken door microbiële omzettingen in de
dikke darm of wordt gevormd door de snelle
enzymatische omzetting van componenten in
de urine. Veel mensen wijten stank vaak aan
hoge ammoniakconcentraties. Uit verscheidene
onderzoeken is echter gebleken dat ammoniak
slechts in geringe mate bijdraagt aan de geurconcentratie.
Menselijke neus
Geurconcentraties worden met de menselijke
neus bepaald. In de stal worden luchtmonsters
genomen gedurende twee uur de lucht aan te
zuigen en te bewaren in 40 liter teflon zakken.
De geurconcentratie van deze lucht wordt
binnen 30 uur op een geurlab bepaald volgens
een Europese standaardnorm. Hierbij wordt de
lucht uit de stal vermengd met schone lucht. De
verdunningsfactor van de stallucht met schone
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lucht, waarbij de helft van de panelleden nog een
onderscheid kan maken tussen de verdunde stallucht en schone lucht, is gelijk aan de geurconcentratie. De geurconcentratie wordt uitgedrukt
in ouE (European Odour Units) per kuub lucht.
Op Praktijkcentrum Raalte zijn drie experimenten gedaan om het effect van eiwit- en aminozuurgehalte op de geuremissie te onderzoeken.
Individueel gehuisveste vleesvarkens kregen
voeders met verschillende samenstellingen. Elke
voersoort werd verstrekt aan zes borgen. Na een
aanpassingsperiode aan het voer, werden de
mest en urine per varken vijf tot zes weken verzameld in afzonderlijke mestputten. Vervolgens
werden monsters genomen van de lucht boven
de mest. De luchtmonsters zijn geanalyseerd op
het geurlab van de Animal Sciences Group.
Eiwitgehalte en geur
Afbraak van eiwit en aminozuren is de belangrijkste bron voor de meeste geurcomponenten.
Daarom is in het eerste experiment het effect
van eiwitgehalte van het voer op de geuremissie
onderzocht. Drie eiwitniveaus zijn met elkaar
vergeleken: 12, 15 en 18 procent ruw eiwit. Aan
de verschillende voeders werd eenzelfde hoeveelheid essentiële aminozuren toegevoegd. De
onderzochte voeders gaven geen verschillen in
groei, voeropname of voederconversie. De geuremissie daalde met 77 procent door het eiwitgehalte te verlagen van 18 naar 12 procent.
Een verlaging van het eiwitgehalte van 18 naar
15 procent verlaagde de geuremissie met 58 procent. De ammoniakemissie uit de mest daalde
met 53 procent bij een verlaging van het eiwitgehalte van 18 naar 12 procent.
Uit literatuuronderzoek bleek dat de zwavelhoudende geurcomponenten indolen en fenolen
voor een belangrijk deel de geurconcentratie in
varkensstallen bepalen. De zwavelhoudende
geurcomponenten zijn vooral afkomstig van
afbraak van zwavelhoudende aminozuren,
terwijl indolen en fenolen vooral afkomstig zijn
van de afbraak van de aminozuren tryptofaan,
tyrosine en fenylalanine.
In een tweede experiment is daarom het effect
van deze aminozuren op geuremissie onderzocht. In één voeder was twee keer de behoefte
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G E U R CO N C E N T R AT I E
Een lid van het geurpanel in actie tijdens geuronderzoek van stallucht. De stallucht wordt zo
vaak verdund, dat het verschil met schone lucht
niet meer te ruiken is. De verdunning waarbij
de helft van het panel geen verschil meer ruikt,
bepaalt de geurconcentratie.
Foto: ASG

Figuur 1
Maïsopbrengsten (bij 40 m3 drijfmest) bij
verschillend mestgebruik en winterbeheer
in het verleden
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aan zwavelhoudende aminozuren extra toegevoegd. In een ander voeder was één keer de
behoefte aan tryptofaan, tyrosine en fenylalanine
extra toegevoegd. Dit werd vergeleken met een
controlevoeder met 15 procent ruw ewit waaraan
geen extra aminozuren waren toegevoegd.
Er was geen effect van de voeders op groei, voeropname of voederconversie. De geuremissie
nam met een factor 8,5 toe bij extra toevoeging
van de zwavelhoudende aminozuren. Opvallend
genoeg gaf de extra toevoeging van tryptofaan,
tyrosine en fenylalanine vrijwel geen toename
van de geuremissie. De verklaring hiervoor is
waarschijnlijk dat indolen en fenolen vooral
worden gevormd tijdens de fermentatie van
eiwit in de dikke darm. Zuivere aminozuren
worden echter vrijwel volledig geabsorbeerd in
de dunne darm. In het lichaam worden deze
aminozuren afgebroken. Uit deze afbraak
ontstaan blijkbaar geen componenten die na uitscheiding via de urine worden omgezet in geurcomponenten. Bij afbraak van de zwavelhoudende
aminozuren in het lichaam ontstaan echter wel
componenten die na uitscheiding via de urine

worden omgezet in geurcomponenten, waaschijnlijk vooral zwavelwaterstof (rotte eieren-gas).
Fermenteerbaar eiwit
In een derde experiment is het effect van fermenteerbaar eiwit op de geuremissie onderzocht. Fermenteerbaar eiwit is eiwit dat niet wordt verteerd
in de dunne darm en daardoor beschikbaar komt
voor bacteriën in de dikke darm. Drie voeders
werden met elkaar vergeleken, met respectievelijk 2,8, 3,8 en 4,8 procent fermenteerbaar eiwit
in het voer. Alle voeders hadden een totaal ruweiwitgehalte van 15 procent.
De groei, voeropname en voederconversie waren
vergelijkbaar voor de verschillende voeders. Er
was vrijwel geen verschil in geuremissies tussen
deze voeders. De verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de extra geurcomponenten (of voorlopers daarvan) die via de feces worden uitgescheiden bij het voer met een hoog gehalte aan
fermenteerbaar eiwit worden gecompenseerd
door een lagere uitscheiding van geurcomponenten via de urine, vergeleken met het voer met
een laag fermenteerbaar eiwitgehalte.
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Gemeten geurconcentraties in de lucht
boven de mest bij gebruik van verschillende
voeders. RE = ruw eiwit; + S-AA = 2 x
behoefte aan zwavelaminozuren extra
toegevoegd; + T-AA = 1 x de behoefte aan
tryptofaan, tyrosine en fenylalanine extra
toegevoegd.

Conclusies
Uit het onderzoek tot nu toe blijkt dat:
• Verlaging van het ruw-eiwitgehalte in het
voer de geuremissie verlaagt.
• Zwavelhoudende aminozuren in sterke
mate bijdragen aan de vorming van
geurcomponenten die via de urine worden
uitgescheiden.
• De aminozuren tryptofaan, tyrosine en
fenylalanine vrijwel geen effect op
geuremissie hebben.
• Fermenteerbaar eiwit geen effect heeft op
de geuremissie.
• Via voermaatregelen lijkt dus een sterke
reductie van de geuremissie te kunnen
worden gerealiseerd.
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