‘Tachtig procent fosfaat verspild’
Van elke honderd kilo fosfaat die gewonnen wordt uit fosfaatmijnen, belandt
negentien kilo op het bord. De rest wordt
verspild. In theorie is 95 procent benutting mogelijk.
De verliezen beginnen al bij de mijn. Van elke
honderd kilo fosfaat die beschikbaar is, komt
82 kilo aan bij de fabriek waar het fosfaat uit
het erts wordt opgewerkt. Tussen de opwerkingsfabriek en de kunstmestfabriek verdwijnt
weer dertien kilo door verliezen tijdens opslag
en transport. De kunstmestfabriek verspilt
er zelf ook nog eens vier. Daarna verdwijnt er
in de landbouw negentien kilo en tussen akker
en bord nog eens 27 kilo. Resteert negentien
kilo die echt nuttig worden gebruikt.
Onderzoeker Jaap Schröder van Plant
Research International zette deze cijfers op
een rij in een advies over duurzaam gebruik
van fosfor aan de Europese Unie. Volgens
Schröder is de lage prijs van fosfaat er mede
debet aan dat er onzorgvuldig met de grondstof wordt omgegaan. ‘Als we alles op alles
zouden zetten, zou van elke honderd kilo
95 kilo benut kunnen worden. Daar moet
je wel bij aantekenen dat dat niet gratis is.
Recyclen kost energie.’
Behalve de kosten staat ook regelgeving
een efficiënter gebruik van fosfaat in de weg.
Door het verbod op het gebruik van diermeel
in veevoer wordt fosfaat uit de botten van
geslachte dieren bijvoorbeeld niet hergebruikt,

Van elke honderd kilo fosfaat die uit een mijn komt, belandt er maar 19 op het bord.

en in tegenstelling tot veel andere Europese
landen is in Nederland het gebruik van rioolslib als meststof verboden. Het slib wordt
nu verbrand en het fosfaat in de as eindigt
in beton of bouwmateriaal.
Het is overigens maar de vraag of hergebruik
zou plaatsvinden als het zou mogen, merkt
Schröder op. ‘Veel boeren zijn huiverig voor
rioolslib omdat er zware metalen en restanten

van geneesmiddelen in kunnen zitten. Daar
kun je wel wat aan doen. In Stockholm verwerken ze het rioolafval van het ziekenhuis
bijvoorbeeld apart zodat ze het overige
rioolslib makkelijker kwijt kunnen.’
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Varkensboer profiteert niet van fosforarm voer
Varkensvoer kan zonder veel extra kosten tot twintig procent minder fosfor bevatten,
berekende Harry Kortstee van het LEI. Toch zullen varkenshouders niet uit zichzelf
overstappen, denkt hij. De voordelen zijn te klein voor de varkensboer.
Er is volgens Kortstee veel te zeggen voor
de introductie van fosforarm voer. Als je
bijvoorbeeld meer granen, erwten en soja verwerkt in varkensvoer en er minder palmpit en
raapschroot in stopt, dan bevat het evenveel
verteerbaar fosfor, maar minder onverteerbaar
fosfor. De varkens groeien dan net zo goed,
maar in de mest zit minder fosfaat. Fosforarm
voer bevat wel duurdere grondstoffen, maar
volgens de berekeningen van Kortstee is voor
volwassen varkens een reductie van twintig
procent fosfor mogelijk zonder dat de kosten
sterk stijgen.
Verlaging van de hoeveelheid onverteerbaar

fosfor in het voer wordt gezien als veelbelovende mogelijkheid om het mestprobleem in
Nederland te beperken. Toch ziet Kortstee
boeren niet direct massaal overstappen.
‘We hadden gehoopt te kunnen laten zien dat
het gebruik van fosforarm voer voordelig zou
uitpakken voor varkenshouders omdat ze dan
minder geld kwijt zouden zijn voor het kwijtraken van hun mest, maar dat is niet zo’, zegt
Kortstee. ‘Meestal wordt bij mestafzet gerekend per kuub en wordt er niet of nauwelijks
afgerekend op het fosfaatgehalte van de mest.
Het afzetten van mest met minder fosfaat is
voor varkenshouders dus net zo duur.’
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Sectorbreed levert gebruik van fosforarm
voer wel veel voordelen op. De druk op de
mestmarkt zal dan namelijk dalen en daarmee
op termijn de mestafzetprijs. ‘Maar op korte
termijn heeft de individuele varkenshouders dit
voordeel niet. Verder is fosforarm voer iets
duurder dan gewoon voer, en de marges in de
varkenshouderij zijn flinterdun. Nog belangrijker
is dat boeren niet graag risico’s lopen. Wij kunnen wel zeggen dat minder fosfor geen invloed
heeft op de groei of het aantal biggen, maar
als een varkenshouder het niet zeker weet, zal
hij liever geen risico lopen als daar geen duidelijke opbrengsten tegenover staan.’
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