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Ammoniak iséénvandestoffendiebijdragenaandeverzuringvanhetmilieu.Deoverheidheeft deeisgesteld datdeuitstootvanammoniakuitdelandbouwinhetjaar2000met50tot
70%gereduceerdmoet zijntenopzichtevan 1980.Omdittebereikenmoeten landbouwbedrijven aanpassingenplegen.
Dit rapport ishet resultaatvaneenonderzoeknaardemogelijkhedenendekostenvanaanpassingenopvarkenshouderijbedrijventenaanzienvanverminderingvandeammoniakemissie.Hetbetreft eenactualisatie,anno 1993,vaneensoortgelijkonderzoek
opbasisvandestandvantechniekenonderzoekin 1989.Hetonderzoekmaakt deeluitvaneenprojectwaarin,naast devarkenshouderij,eveneensderundvee-enpluimveehouderij onderzocht
zijn.
Het onderzoek ismedetot standgekomendankzij definanciëlemiddelendiedeoverheid enhetbedrijfsleven (Financierings
OverlegMest-enAmmoniakonderzoek)beschikbaarhebben gesteld.
Technische informatie isverkregenvanuit deliteratuuren
vandiverse instituten.MetnamedeherenJ.J.M.Schellekensen
E.J.R.Maathuisvanhet Informatie-enKennisCentrumVeehouderij,afdelingVarkenshouderijteRosmalenhebbeneenbijdrage
geleverd aandefinanciëleuitgangspunten.DeheerH.J.M.Hendriks (IKCVeehouderij afdelingVarkenshouderij)heeft denodige
kennis geleverd tenaanzienvanemissiecijfers.
Ditonderzoekisuitgevoerd doorR.Hoste,terwijlW.H.M.
Baltussenhettotaleproject gecoördineerd heeft.

Deldirecteur,

V/
DenHaag,september 1993

/ L . C U Zachariasse

SAMENVATTING

1.

Inleiding

Ammoniak iséénvandeoorzakenvanverzuringvanhetecosysteem inNederland endraagtvoorcirca35%hieraanbij.De
bijdragevandelandbouwaandeammoniakemissiebedraagt zo'n
90Z.InhetPlanvanAanpak (1990)heeft deoverheid aangekondigd
te strevennaareenverminderingvandeammoniak-uitstoot vanuit
delandbouw inhetjaar2000met50-70%tenopzichtevan1980.

2.

Doel

Inditrapport iseenonderzoekbeschrevennaardemogelijkhedenenkostenvanbeperkingvandeammoniakemissie opvarkensbedrijven.Hetbetreft eenactualisatievaneeneerderuitgevoerd
onderzoekdoorBaltussenetal.(1990)opbasisvangegevensuit
1989.Eenactualisatie isgewenst inverbandmetvorderingenin
het onderzoekendestandvandetechniek.
Deammoniakemissie perdierplaats isberekendvoor1980,
1990envoor2000indeautonome situatie.Vervolgens isdeemissieberekendbijverschillende emissiebeperkendemaatregelen.In
het rapport iseenbeknopte inventarisatie gegevenvanmogelijke
aanpassingenophetbedrijfdietendoelhebbendeNH3-emissiete
beperken.Deemissiereductie,dekostenenbijkomende aspecten
zijnhierinbesproken.
Emissiebeperking opeenvarkenshouderijbedrijfkanplaatsvindendoorverminderingvanaanvoervanstikstofenerzijdsen
anderzijds doorbeperkingvandeemissievanafroosters,uitde
mestkelder,uiteeneventuelemestopslagbuitendestalenbij
aanwendingvanmest.Eriseengroteverscheidenheid inemissiebeperkendemaatregelentenaanzienvanemissiebeperking enkosten.Onderzocht zijnenkelvoudigemaatregelenenpakkettenvan
maatregelentenaanzienvantotaleemissiebeperking endetotale
kostenperdierplaats.Dezeugenhouderij envleesvarkenshouderij
zijnalsapartetakkendoorgerekend.Deeffectenvanemissiebeperkendemaatregelen zijnperdierplaatsberekend tenopzichte
vandeautonome situatie in2000.

3.

Uitgangspunten

Indeberekeningen isuitgegaanvaneenautonome situatie in
2000zonderregelgeving ophetgebiedvanammoniakemissie.Voor
deautonome situatie in2000isuitgegaanvanteverwachtentechnischeresultaten, zoalsdoorTimmers (1992)zijnbeschreven.Bij
deberekeningvandestikstofexcretieperdierisgebruikgemaakt

vanCoppoolseetal. (1990).Bijdeberekeningentenaanzienvan
dezeugenzijntelkensdebiggentotenmet25kgendeopfokzeugenmeegerekend.
Tenaanzienvandekostenvanbedrijfsaanpassingenperdierplaats isgerekendmetverschillendebedrijfsgroottes.Dekosten
vanaanpassingenvariërennamelijkaanzienlijkmetdebedrijfsomvang.Erisgerekendmetzeugenbedrijvenmet 100,200en300
plaatsen,devleesvarkensbedrijvenhebbenrespectievelijk500,
1000en 1500plaatsenenerisgerekendmeteengeslotenbedrijf
met 150zeugenplaatsenen1000vleesvarkensplaatsen.
Tenaanzienvanvoeding isgerekendmettweeniveausvan
eiwitverlagingen inhetvoer:matigeensterkeaanpassing.Bij
aanpassing isookuitgegaanvanoverschakelingvanéénnaartwee
voersoorten (zeugen),danweitweenaardrievoersoorten (vleesvarkens).Bijzeugendaalthetgemiddeld stikstofgehalte inde
tweevoeraanpassingenmetrespectievelijk 7en13%,terwijldeNexcretiedaarbijdaaltmetrespectievelijk 10en 19%.Bijvleesvarkensdaalthetgemiddeld stikstofgehaltebijdevoeraanpassingenmetrespectievelijk 6en7%,terwijldeexcretiedaaltmet
respectievelijk 9en 10%.Erisrekeninggehoudenmettoepassing
vansynthetischeaminozureninhetvoer,omdeN-excretie teverlagen.
Bijdevoeraanpassingenisrekeninggehoudenmethetaandeel
mineraleNvandetotaleuitgescheidenstikstof.Voordevleesvarkens isuitgegaanvanhetmodelMESPROvanAarnink&VanOuwerkerk (1990).Bijdesterkevoeraanpassing ishetgehalteaan
mineraleN ietslagerdanindeautonome situatieenbijmatige
aanpassingen.
Deammoniakemissieindestalbedraagt30%vandeminerale
N.Bijstalaanpassingen isgerekendmettweevormen:kleineaanpassingendiederoosteremissiebeperkeneneengroteaanpassing,
waarmeedekelderemissiewordttegengegaan.Voordegroteaanpassingisuitgegaanvaneenmestschuif.Dekleine stalaanpassingen
zorgenvooreenreductievan 15%vandestalemissiebijdezeugen
envan25%bijdevleesvarkens.Voorgrotestalaanpassingenis
gerekendmet 65%reductievandestalemissiebijdezeugenen50%
bijvleesvarkens.Groteenkleinestalaanpassingen zijnadditief
meegenomen:dereductiepercentages zijnopgeteld indienbeide
aanpassingendoorgerekend zijn.Indeberekeningenmetluchtzuivering isgerekendmeteenbiowasser.Dereductievandeemissie
doorluchtzuivering isgesteldop80%.
Indiengrotestalaanpassingen zijningerekend,isuitgegaan
vaneenmestopslagbuitendestal,meteencapaciteitvanjaarrondopslag.Deemissiebijopenopslagbedraagt20%vanderesterendemineraleN.Deopslag isstandaard afgedekt.Deammoniakemissiewordthierdoormet90%gereduceerd.
Bijoppervlakkigaanwendenemitteert50%vandeovergebleven
mineraleN.Bijemissie-armaanwendenzijndekostenenemissiebeperkingvanzodebemesting aangehouden.Debeperkingbedraagt
80%vandeemissiebijoppervlakkigaanwenden.

Behalveberekeningenwaarbij allemestwordt aangewend,is
ooknagegaanwat deinvloed isvancentraleverwerkingvande
helftvandevleesvarkensmest.Erisvanuitgegaandatbijmestverwerking geenemissieplaatsvindt.
Deammoniakemissie isbenaderdmeteentheoretischmodel,
waarinmetbovenstaande coëfficiënten isgerekend.Inditmodel
isrekening gehoudenmet interacties tussen emissieplaatsen.

4.

Resultaten

Deautonomedaling inammoniakemissie tussen 1980en2000
bedraagtbijzeugen 11%enbijvleesvarkens 6%.
Vandeverschillende enkelvoudigemaatregelen zijnbij
vleesvarkens dekostenperkgemissiereductie permaatregelgemiddeld duidelijklagerdanbij zeugen.Gerelateerd aanhet saldo
zijndemaatregelenbijvleesvarkens echterduurder.Mestaanwendingisdegoedkoopstemaatregel,gevolgd doorvoeraanpassingen
enbij zeugenookkleinestalaanpassingen.Danvolgenkleinestalaanpassingenbijvleesvarkens enveelduurderzijngrotestalaanpassingenenluchtzuivering.Metmestaanwendingalsenige
maatregelwordt eenemissiereductievan43%bereikt.
Grotestalaanpassingen zijnperkgreductiemede zoduur,
omdat deindestalvastgehouden stikstof,bijaanwendenalsnog
deelsvervluchtigt.Combinerenvanmaatregelen isdusnoodzakelijkomeffectief deemissietebeperkenenomverder tekomen
dandevereiste50%.
Dedoorgerekendepakkettenvanmaatregelen,met oplopende
emissiereductie,staaninfiguur1.

Maatregel

Pakket
a

Mestaanwending
Voer -matig
-sterk
Stal-klein
-groot

x

b
x
x

c
x

x

d
x

x
x

x

x
x

Figuur 1 Vier pakketten van maatregelen (a tlm d) ter beperking
van de ammoniakemissie, waarin de met "x" aangegeven
aanpassingen opgenomen zijn
Indepakketten issteedsemissie-armemestaanwendingopgenomen.Tussendepakkettenat/m cisvariatie tenaanzienvan
voer-enkleine stalaanpassingen.Pakketcisdevariantmet

maximaleemissiebeperking zondergrotestalaanpassingen.Inpakket dzijngrotestalaanpassingen opgenomen.
Deemissiereducties diebijdebovengenoemdepakkettenwordengehaald, staanweergegeven intabel1.

Tabel 1 Emissiereductie
(% ten opzichte van de autonome
in 2000) bij vier pakketten van emissiebeperkende
regelen voor zeugen en vleesvarkens
Pakket

Diersoort

Zeugen
Vleesvarkens

situatie
maat-

a

b

c

d

54
53

55
58

59
62

74
72

Incombinatiesmet andereaanpassingenneemt deinvloedvan
voeraanpassingen af.Deredenhiervoor isdat,bijbijvoorbeeld
emissie-armemestaanwending,voeraanpassing slechts invloedheeft
op deresterendeemissie.Het tegenovergestelde geldtvoorpakket
d.Dereductievandeemissiebijgrote stalaanpassingenwordt in
het gevalvanoppervlakkige aanwending alsnog tenietgedaan:de
zorgvuldig indemest gehoudenstikstofvervluchtigt alsnog.Wanneernaast grotestalaanpassingen ookemissie-arm aangewend
wordt,gebeurt ditniet.Bijcombinatiewordt eenversterkend
effect gevonden.
Dekostenvanbovengenoemdepakkettenat/m cvariërenvan
ƒ 25,-totƒ 33,-perzeugenplaats perjaar.Bijvleesvarkensbedraagt ditƒ 5 , - totƒ 11,-pervleesvarkensplaats perjaar.Het
verdergaande pakket dkost respectievelijkƒ 127,-voordezeugen
enƒ 32,-voordevleesvarkens,perplaatsperjaar.Ditbetekent
datdelaatste 10-20procenteenheden extrareductiedetotale
kostenmeteen/actor3à4doet toenemen.Hetblijkt dat dekostenvanemissiebeperkendemaatregelen indittraject exponentieel
toenemen.Bijtoenemende reductiewordt eenbreekpunt indekostengevondenbij introductievangrote stalaanpassingen.
Dekostenvanemissiebeperkendemaatregelenvariërenmet de
bedrijfsgrootte.Debovengenoemdekostenzijngegevenvoor respectievelijkeenzeugenbedrijfmet 200plaatseneneenvleesvarkensbedrijfmet 1000vleesvarkensplaatsen.Demaatregelen zijn
perdierplaatsduidelijkduurdervoorde"kleine"bedrijven: 100
zeugenplaatsenof500vleesvarkensplaatsen.Voor de"grote"bedrijven (300zeugen-of 1500vleesvarkensplaatsen)wordenalleen
grote stalaanpassingenperdierplaatsnogwezenlijkgoedkoper.
Doordehelftvandevleesvarkensmest centraalteverwerken,
neemt deemissie,zonderverderemaatregelen,afmet 27%tenopzichtevandeautonome situatie.Ditwordtveroorzaakt doordat
geenopslag-enaanwendingsemissie plaatsvindt.
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Incombinatiemetdeeerdergenoemdepakkettenvanmaatregelenat/m cneemt detotaleemissieperdierplaats doorcentrale
verwerkingvandehelftvandevleesvarkensmest afmet 5procent-eenheden.Destijging inkostenbedraagt ruimƒ 16,-per
vleesvarkensplaats perjaar.Pakket chaalt daneenemissiereductievan 67%enkostƒ 25,-pervleesvarkensplaats perjaar.
Bijpakket d (metgrotestalaanpassingen) ismestverwerking
aantrekkelijker danbijpakkettenat/m c.Deemissieneemthierbij afmet 8procent-eenheden,terwijldeextrakostenƒ 10,-per
vleesvarkensplaats perjaarbedragen.Deemissiereductie bedraagt
dan80%endekostenperplaatsbedragenƒ 42,-perjaar.
Deemissiebeperking perdierplaats tenopzichtevandeautonome situatie in2000isdoorgerekend naarsector-niveau tenopzichtevan 1980.Hierbij iservanuitgegaandatdeberekende
emissieperdierplaatseengoedeweergave isvandewerkelijke
emissie indesector.Erisrekening gehoudenmet toenamevande
varkensstapel tussen 1980en 1990.Voordeverandering inomvang
vanhet aantalvarkenstussen 1990en2000isuitgegaanvaneen
studievanBaltussen&VanH o m e (1993)naaromvangvandevarkensstapelbijenkelebeleidsvarianten:mineralenbeleidenammoniakbeleid (=mineralenbeleidaangevuldmetdeeisvangrotestalaanpassingen).Ookdeautonomedaling inemissieper dierplaats
tussen 1980en2000isindeberekeningenmeegenomen.Deresultatenzijnweergegeven intabel2.

Tabel 2 Overzicht van emissiebeperking In de varkenssector In
2000 (Xten opzichte van 1980) bij combinaties van pakketten van emlssiebeperkende maatregelen en
beleidsvarianten
Beleidsvariant

Pakket

Zeugen

Vleesvarkens
afzet *)

Mineralenbeleid
Ammoniakbeleid

a
d

51
74

CMV **)

46
76

51
83

*)Afzetvanvleesvarkensmest ophet land;**)Helftvande
vleesvarkensmest naarcentralemestverwerking, anderehelftafgezet.

Intabel2zijntweeuiterstengegeventenaanzienvande
emissiebeperking op sectorniveau.Pakketaonderhetmineralenbeleid zal50%emissiereductievoordevarkenssectornethalen,
waarbijvoorvleesvarkensmet centralemestverwerking gerekend
is.Bijpakket donderhet ammoniakbeleid zalmeerdan70%emissiereductie gehaaldworden.Dekostennemenhierbijechtersterk
toe.
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Pakketcisdemaximumvariant zondergrotestalaanpassingen.
Wordtditpakketdoorgerekend onderhetmineralenbeleid,danbedraagt denationaleemissiebeperking indevarkenshouderijvoor
zeugen57%envoorvleesvarkensmetcentralemestverwerking64%.
Voordehelevarkenssectorbetekentditeenemissiebeperking van
62%,alsuitgegaanwordtvanhetaantaldierenonderhetmineralenbeleid.
DeresultatenkomeningrotelijnenovereenmetderesultatenvanheteerdereonderzoekvanBaltussenetal. (1990).Het
absoluteniveauvanammoniakemissieindeautonome situatiein
2000isinhunonderzoek 12%hoger.Dithangtsamenmethet
aandeelminerale stikstofvandetotaaluitgescheiden stikstof
enmetmineralisatie indemest.Onderzoekhiernaar isgewenst.

12

1. INLEIDING

Deammoniakemissie inNederlandkomtnaarschattingvoor90%
uitdelandbouw.Debijdragevanammoniakaandeverzuring in
Nederland bedroeg in1980naarschatting35%(Bron:RIVM,NationaleMilieuverkenning-2, 1991).
De invloedvanammoniakophetmilieuismeerdaneenbijdrageaandeverzuring.Stikstofdepositieiseenvormvanbemestingvanhetgewas,hetbeïnvloedtdeplantengroeienkandemineralenbalansvandebodembeïnvloeden.Innatuurlijkevegetaties
isdestikstofopnamevrijlaag.Hetoverschotaanstikstof als
gevolgvandepositie zalaf-/uitspoelennaarhetoppervlakte-en
grondwater.Behalve invloedophetecosysteemheeftammoniakook
invloed opdegezondheidvanmensendier.
Deammoniakemissie inNederlandmoetvanoverheidswege in
2000metminimaal50%gereduceerd zijntenopzichtevanhetjaar
1980. Ergeldteeninspanningsverplichting tenaanzienvande
emissiereductievan70%.DetotaleNH3-uitstootindatjaarbedroegvolgenshetPlanvanAanpak (1990)224minkgNH3.Volgens
eenstudievanHeidemij/TNO (1993)isditnietmeerdan 199,6min
kgNH3.
In1990bedroegdeemissiereductieopnationaalniveau 6%
tenopzichtevan 1986 (Oudendag, 1993).Dezedalingwerdhoofdzakelijkveroorzaakt doormutaties inomvangvandeveestapel.
Anno 1993isdeemissiesterkerbeperkt,omdateralopgrote
schaalemissie-armemestaanwendingwordttoegepastenmestsilo's
zijnafgedekt.VolgensOudendag (1993)isin2000tenopzichte
van 1986eenreductievandeammoniakemissie indeveehouderij
haalbaarvan73%,indienallemomenteelgangbareemissiebeperkendemaatregelenwordentoegepast,metuitzonderingvanluchtwassers/biofiltersenaanzurenvandierlijkemest.Dejaarkosten
voordeNederlandseveehouderijbedragenhierbijmeerdanéén
miljardgulden.
Ammoniakemitteertvanuitmestopderoosters,vanuitmestopslag inenbuitenstallen,bijbeweidenenbijhetmestuitrijden. Opaldezepuntenkunnenmaatregelenwordentoegepastomde
ammoniakemissie tebeperken.Eenanderemogelijkheid ishetverlagenvanhetN-gehalteindemest.
Dekosten-effectiviteit tenaanzienvanmaatregelenomde
emissietereducerenverschiltnogaltussendiersectoren,maar
ooktenaanzienvanverschillende typenmaatregelenbinnendiersector (bijvoorbeeld stalaanpassingenofvoedingsmaatregelen)
(Oudendag, 1993).Daaromishetvanbelangomdiecombinatiesvan
maatregelentevindendie,binnendediersoortengegevendereductie-eis,deminstekostenteweegbrengen.Dit isdoorBaltussen
etal.(1990)voordeverschillendediersectorenberekendbijde
standvandetechniekenhetonderzoek,anno 1989.Momenteel
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(voorjaar 1993)zijnernieuweonderzoeksresultaten.Daaromis
hetonderzoek geactualiseerd.
Behalvevoor 1980en1990envoor 2000,metalleenautonome
ontwikkelingen,isvoor2000deemissieperdierplaatsperjaar
berekendbijemissiebeperkendemaatregelen.Voordebeidesectorenzeugenhouderij envleesvarkenshouderij isvoorverschillende
emissiebeperkendemaatregelennagegaanwatdehoogtevandeemissiebeperking isenwatdekostenzijn.Vervolgens zijnvoorenkelepakkettenvanmaatregelendejaarkostenendereductieberekend.Bijdeinventarisatievanverschillendemaatregelenisniet
gestreefdnaarvolledigheid,maariseenbeknoptoverzichtgegeven.
Hetdoelvanditonderzoek isominzichttegevenindemogelijkhedenenkostenvanbeperkingvandeammoniakemissievoor
bedrijven indesectorvarkenshouderij.Ditwilechternietzeggendatdeuitkomstenvooralleindividuelepraktijkbedrijven
zoudengelden.Depraktijk istediversomineeneenvoudigmodel
tevangen.
Deeffectenvanemissiebeperkendemaatregelenzijnineerste
instantieperdierplaatsberekend tenopzichtevandeautonome
situatie in2000.Watbetreftdereductie-eisvan50-70%dievoor
deheleNederlandse landbouwgeldt,isgerekend alsofzeper
dierplaatsgeldt.Vervolgens isberekendwatheteffectvantechnischeaanpassingen incombinatiemetdeontwikkeling inhetaantaldierenis.Hierbijisrekeninggehoudenmetwijzigingenin
omvangvanhetaantaldierentussen 1980en 1990enmetdeverwachtinghiervantussen 1990en2000.
Deverschillende typenmaatregelenzijninhoofdstuk 2beschreven.Deindeberekeningengebruikteuitgangspuntenende
werkwijze staaninhoofdstuk3.Inhoofdstuk4en5staanrespectievelijkderesultatenendediscussie,waarna inhoofdstuk 6de
conclusiesweergegeven zijn.Indediscussiewordtherhaaldelijk
terugverwezennaarheteersteonderzoekvanBaltussenetal.
(1990).
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2. INVENTARISATIEVAN INVLOEDSFACTORENOP
DEAMMONIAKEMISSIE
2.1 Voeding
Voorde (re-)produktiehebbenzeugenenvleesvarkensstikstof (N)nodig.Destikstof-(=eiwit-)voorzieningligt indepraktijkaltijd ruimbovendebehoefte.DoordeN-aanvoerviadevoedingteverkleinen,zal,bijgelijkevastlegging inhetdier,de
N-excretieverminderen.VerminderingvandeN-aanvoerkan,aldan
nietgecombineerd,viatweesporen:
doorverbeterde afstemmingvandestikstofvoorziening opde
behoefte;maatregelendiehierondervallenzijnbijvoorbeeld
verlagingvanhetruw-eiwitgehalteinhetvoerentoepassen
vanmeerderevoersoorten,c.q.multifasenvoedering;deze
categorievoedingsmaatregelenwordthiernabesproken,
doorverbeteringvandeefficiëntievanhet stikstofgebruik
vanhetdier.Hierbijvalttedenkenaanverbeteringvande
voerconversie.Ditbetrefteenautonomeontwikkeling,die
doordeboernauwelijksbewusttesturenis.Hetgebruikvan
voeradditieven envangoed-verteerbare grondstoffenvaltook
hieronder.
Infiguur2.1wordt deN-behoeftevaneenvleesvarkengedurendedemestperiode schematischafgebeeld.Erzijngeenreële
getallengebruiktvoorhetN-gehalte.Ookstaanindeze figuurde
eiwitvoorzieningbijtweeenbijdrievoersoortenafgebeeld.
DeN-voorziening bijdriefasenvoeding isbeterafgestemd op
deactuelebehoeftevanhetdierdanbijtweefasenvoeding.Dit
blijktookuit figuur2.1.Voormultifasenvoeding geldtditin
nog ietssterkeremate.Welgeldtdatdegrootstereductiebehaaldkanwordendoorvantweenaardrievoersoortentegaan.
Bijzeugenisdebehoefteaaneiwittijdensdekraamperiode
veelhogerdantijdensdedracht.Eenovergangvanéénvoersoort,
dieafgestemd isopdehelecyclus,naartweevoersoortengeeft
eenreductie instikstofopnameen-uitscheiding.
De stikstofdieindemestwordtuitgescheidenbestaatuit
eendeelminerale (N^)eneendeelorganische stikstof (Norg).
AlleendemineraleNkanvervluchtigen,indestal,indemestsiloofbijhetuitrijden.Hetaandeel \±a vandetotalehoeveelheiduitgescheidenstikstof (Ntot)isdusvaninvloedophoeveelheid ammoniakemissie.DitaandeelN^,,isafhankelijkvanverschillende factoren,maarvooralvandestikstofopname.Bijeen
ruimeN-voorziening zalereengroterdeelvandetotaleN-excretieuitNnlnbestaandanbijeenjuisttoereikende stikstofopname
(Kirchgessneretal.,1991;Aarnink&VanOuwerkerk, 1990).
Tijdensdeopslagwordt eendeelvandeorganische stikstof
omgezet inmineralevorm.Deze snelheidvanmineralisatie("verrotting")isafhankelijkvanonderanderetemperatuurengehalte
aanN ^ indemest.Bijeenlangeopslagduurkanerdusmeer
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105
behoefte

2fasen

gewicht

3fasen

Figuur 2.1 Schematische weergave van de N-behoefte en de N-voorziening van een vleesvarken (uitgedrukt als N-gehalte
in het voer), gedurende de mestperiode bij 2-fasen- en
3-fasenvoedering

(potentieelemitteerbare)Nnlnontstaan.Bijopslagbuitendestal
zaldetemperatuurvandemest gemiddeld echter ietslagerzijn
danindestal.Hetuiteindelijke effectisnietgoedinte
schatten.

2.2 Stalaanpassingen
2.2.1 Algemeen stalaanpassingen
Uitgebreidebeschrijvingenvandeverschillende stalsystemen
terreductievandeammoniakemissie zijntevindeninVerdoes
(1990).Verderzijnperaanpassingooknogenkelebronnengenoemd.
Doorstalaanpassingenteplegenwordt getrachtdeindemest
aanwezige stikstofookindemesttehouden.Oitkanonderandere
bereiktwordendoormestenurinezosnelmogelijktescheiden.
Infaeces zijnurease-vormendemicrobenaanwezig,diehetinurine aanwezigeureumdirectomzetteninC02enNH3.Alsmestenurinezosnelmogelijkwordengescheiden,wordtdeNH3-vormingbeperkt.Datkanbijvoorbeeld doorhellendevloerentoetepassen
met directeafvoervandeurine.
16

Deemitterendeoppervlakteheeftookeenbelangrijke invloed
opdeemissie.Beperkingvandezeoppervlakte,bijvoorbeeld door
eenmestpanofmestgoot,zaldeemissieperdierplaatsdoenafnemen.
Bijvleesvarkenswordtgestelddatcirca70%vandeNH3emissieonderderoostersvandaankomten30%vanafderoosters
(Voermansetal.,1992).Bijgespeendebiggenbedraagtdekeideremissietenminste80%.Ditblijktuitmetingentenaanzienvan
emissiebeperkingvaneenmestschuifbijdezebiggen (Montsma&
Groenestein, 1992).Bijzeugeninclusiefbiggenzalderoosteremissie,overalledierplaatsengemeten,tussen70en80%liggen.
2.2.2 Beperken roosteremissie
Roosteremissiekanbeperktwordendoorroosterstoetepassenmeteenbeteremestdoorlaat.Alsbijvleesvarkens debetonroosterswordenvervangendoormetalenroostersverbetertde
mestdoorlaat.DeroostersemitterendanminderNH3.Het is,uit
kostenoogpuntookmogelijkomeendeelvanderoosterstevervangendoormetalenroosters,namelijkdatdeelwaareengrootdeel
vandemestvalt.Hiervoor ishetnoodzakelijkdatdedieren
vaststaan.Ditisbijvoorbeeld toetepassenbijzeugen.
Inplaatsvaneenandersoortroosters ishetookmogelijk
omeenroosterspleet toetepassen.Eenroosterspleet iseenopen
spleetvanongeveer 10cmtegendeachterwandvanhethok.Voordeelhiervanisdatdemestnietopeenhoopblijft liggenineen
hoekvanhethok,maardirectindekelderkomt.Bijnieuwbouw
zijndekostenvrijlaag.
Verondersteldwordtdatbijhettoepassenvaneenroosterspleet,gecombineerdmetmetalenroostersvoorvleesvarkens,een
reductievan50%vanderoosteremissiehaalbaar is(Hendriks,
pers.comm., 1993).Ditisdusongeveer 15%vandestalemissie.
Sturenvanhetmestgedragvandevarkens ishierbijnoodzakelijk.
Tedenkenvalthierbijaangoedehokuitvoeringenklimaatbeheersing,waarbijbevuilenvandedichtevloervoorkomenwordt.
2.2.3 Stankslotenmestpan
Deemissieuiteenmestkelderonderhalfroostervloermet
stankslot isbeduidend lagerdanuiteenkelderzonderstankslot.
Eenstankslot iseenkleinebouwaanpassing.Hierbijwordtde
dichtevloer inhethokbenutalsmestopslag,waarbijdeopen
verbindingonderhetgangbaremestniveauzit.Hierdoorkanuit
hetafgeslotendeelvandemestopslag geenNH3ontsnappenenzal
eenevenwichtinNH3-gasdruktussendeluchtendemestontstaan.
Deemissiewordthierbijstilgelegd.Metnamebijeenflinke
luchtbewegingonderderoosterskaneenstanksloteenbijdrage
leveren.IndeEcologischeRichtlijnwordtmeteenstankslotbij
vleesvarkensgerekendmeteenbeperkingvandeammoniakemissie
uitdestalvanruim 15%.Vandeemissieuitdekelderbetreft
diteenverminderingbijvleesvarkensmetcirca25%.
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Eenanderevormvanbeperkingvandekelderemissie ishet
verkleinenvandeemitterendeoppervlaktemetbehulpvaneen
mestpanofeenmestgoot.Eenmestgootiseenondiepegootmet
schuinewandendieuitmondenineenafvoerenzitonderhetroostergedeeltevanhethok.Bijeenmestpanof-goot iseenrioleringssysteemnodigvoordeafvoervandemest.De emissiereductie
vaneenmestpanindekraamstalbedraagtcirca 30%tenopzichte
vaneenvergelijkbarekraamstalzondermestpan (Verdoesetal.,
1993).Eenmestgoot isbijvleesvarkenstenaanzienvanemissiebeperking zinvol,maaralleenindienhetmestgedragzodaniggestuurdwordtdatereenvastemestplekisvanbeperkteomvang.De
mestpan/gootisnogvolop inonderzoekenlijktperkgreductie
vandeammoniakemissierelatiefgoedkooptezijn.
2.2.4 Mestschuiven
Eenmestschuifsysteemiseensysteemwaarbijmeerderekeren
perdagdemest (enurine)weggeschovenwordennaareenopslag
met sterkverminderde emissiemogelijkheden (minofmeerafgeslotenkelder,mestsilo).Bijeendeelvandesystemenwordenmest
enurinegescheiden.Dekeldervloer isdanschuin,meteenhellingvan5%,waardoordeurinedirectkanweglopenineengiergoot.
Eenonderzoeknaardebruikbaarheidvandemestschuifomde
ammoniakemissiebijvleesvarkens tebeperken,isbeschrevendoor
Voermans&VanAsseldonk (1990).Zijmaaktengebruikvaneenhellende,gecoatevloermetgiergoot.Demaximale emissiebeperking
lagop40%tenopzichtevandereferentiemeting.Zijhaddente
makenmetnogalwathokbevuiling,hierbijwerd dangeenbeperking
vandeemissiewaargenomen.Inonderzoekbijgespeendebiggenis
zo'n80%reductiewaargenomen (Montsma&Groenestein, 1992).Dit
betrofechtermetingendirectnainstallatie.Groenestein&Montsma (1993)hebbenindezelfdeafdelingennaverloopvanongeveer
eenhalfjaarnogmaalsgemeten.Zijvondeneenemissiereductie
vancirca65%.Dedaling inemissiereductiewetenzijmetname
aanslijtagevanhetsysteem.
Alseraandachtbesteedwordtaanhetvoorkomenvanhokbevuiling (dooronderanderehokvorm,klimaat enzovoorts),zalde
emissiereductie 50-65%kunnenhalen.
2.2.5 Riolerings-enspoelsysteem
Hetriolerings-enspoelsysteem isonderanderebeschreven
doorThelosen (1993).
Inhetrioleringssysteem liggenonderdekelderrioleringspijpen,waardoordemestafgevoerdkanworden.Alseralleeneen
rioleringssysteem toegepastwordt,zondertespoelen,blijfter
altijd eenkleinlaagjemestindekelderachter.Deemissie
wordt daaromnauwelijksverminderd.Daarommoetdemestuitde
keldergespoeldworden.Vanditgecombineerde riolerings-en
spoelsysteem zijndrievormen (Verdoes,1990;Hoeksmaetal.,
18

1993).Zehebbengemeendateenaantalkerenperdagdemest,
samenmetdespoelvloeistofuitdekeldergelatenwordt.
Hetriolerlngs-enspoelsysteemiseensysteemmeteenaantaltrappen.Omdemestfrequentgoedaftekunnenvoereniser
eenspoelsysteemnodig.Hierbijmoetdezevloeistofbereidworden
uitdemengmest,omdatbijgebruikvanleidingwater demestkwaliteitachteruitzougaandoorverlagingvanhetdroge-stofgehalte.
Hiertoewordt:
a. demestgescheidenviamechanische scheiding (zieVerdoeset
al., 1992)ofviaspontanebezinking (zieDeKleijn&Voermans, 1991)en;
b. dehieruitontstanedunne fractiemoetzodanigbehandeld
wordendatdeNdiehierinzitnietalsnogvervluchtigt.
Teneinde eenNH3-vrijevloeistof teverkrijgenwordtdedunne fractieaangezuurdofbelucht.Dehieruitontstanevloeistofkanwordengebruiktalsspoelvloeistof.
Deemissievanammoniakuitdestalwordtmethetgecombineerde spoel-enrioleringssysteemmet65-70%verminderd (Voermansetal.,1992).
Vooreenspoelinstallatiebestaatdeinvesteringuitdevasteinstallatie (bereiding spoelvloeistof)eneenbedragperdier
(aanvoervandespoelvloeistof enkostenvoorenergieenzuurverbruik).Aangeziendeinvesteringvandevasteinstallatiegroot
is,zijndekostenperdierplaatsvanhetriolerings-enspoelsysteemsterkafhankelijkvandebedrijfsgrootte.
2.2.6 Diepstrooisel
DitsysteemisonderanderebeschreveninVandeSandeSchellekens &Voermans (1993).
Hetdiep-ofdikstrooiselsysteem iseensysteemwaarbijde
varkensopeendikpakketstrooiselwordengehuisvest.Aanhet
strooiselwordenbacteriecultures en/ofvoedingsstoffentoegevoegd enhetisdebedoelingdatmestenurineinhet strooisel
gecomposteerdworden.Debeperkingvanemissievanammoniakis
wisselvallig.Oosthoek (1993)vondreductiepercentages tussen23
en57%tenopzichtevandeemissiebijvolledigroostervloer.Er
komtonderanderehetvoorhetmilieuschadelijke lachgas (N20)
vrij,maarookstikstofoxide (NO).Ookzijndeomstandigheden
voorhetwelzijnvandedierennietaltijdpositief.Dekosten
vanhettoepassenvandiepstrooiselzijnmomenteelhoog,vooral
doorhetbenodigde strooisel-toevoegmiddel endoordeextraarbeid.
Inditonderzoek isdiepstrooiselnietmeegenomen indeberekeningen.
2.2.7 Mestopslag
BijdeopslagvanmestbuitendestalkanooknogNH3emitteren.Dehoeveelheid geëmitteerdeNH3isonderandereafhankelijkvantemperatuur,oppervlaktevandesiloenafdekking.De
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reductie aanNH3-emissiebedraagtbij eententoverkapping85-95%.
Bijeenmestzakbedraagt debeperkingvandeemissie zo'n 952.De
opslagduur isafhankelijkvandeafzetmogelijkheden.Eentotale
opslagduurophetbedrijfofinafzetgebiedenvannegenmaanden
isnoodzakelijk.Doorverhogingvanhetdroge-stofgehalteinde
mestneemthet geproduceerdemestvolumeperdierplaatsperjaar
af,daardoorkanhet zijndatbestaandekelders indetoekomst
tochvoldoende capaciteit hebben.

2.3 Luchtzuivering
Over luchtzuivering hebbenonderandereEggels&Scholtens
(1989)enVandeSande-Schellekens&Backus (1993)gerapporteerd.
Biobeddenenbiowassers zijntechniekenomdeuit destal
komende lucht teontdoenvanammoniak.Hierbijwordt de ammoniak
gebondendoorbacteriecultures enomgezet innitraat.Debacteriënkoloniserenbijbiobed enbiowasser ophetorganische,respectievelijkkunststofvulmateriaal.Bijbiowasser enbiobed is
afvoervandeafvalstoffenenbevochtigingvangrootbelang.
Hierdoor ontstaatveelspuiwater.
Erkanperafdelingofvoordehele staléénbiobed/biowassertoegepastworden.Ditheeftnauwelijks invloed opdekosten
perdierplaatsperjaarenopdeinvesteringen.Bijeenbiobedof
biofiltervoormeerdere afdelingeniscentrale afzuiging nodig.
Er zijngeenpositieve effectenophet stalklimaat,omdatde
stallucht pasbijafvoergezuiverdwordt.Eengrootnadeelvan
luchtzuivering isdatdeboergeenvoordeelheeftvaneensysteem
datgoeddraait,zodathetmaardevraag isofeenveehouderbij
eenverplichte aanschafhet systeemwerkelijk zalgebruiken.
Doordat het systeemtechnischnognietuitgekristalliseerd is,
kanereenventilatieprobleemontstaanendaardoor eenslecht
klimaat indestal.Stofkanproblemenveroorzakendoorverstoppingvanhetbiobed ofdebiowasser.Verder isernoghetprobleemvandeafzetvanhet spuiwater.Dit isbijdemeestewaterschappenniet telozenviahetriool,ookisniet duidelijkhoeveelervanperhauitgeredenmagworden.Eenmogelijkheid isom
hetbijdemest tevoegen.Dekwaliteit (lees:het droge-stofgehalte)vandedierlijkemestneemthierdoorechtersterkaf.
Eenandernadeelisdatdekostenperdierplaatsperjaar
zeerhoog zijn.Perkgemissiereductievalt ditwelweerwatmee,
omdat deemissiebeperking rondde80%ligt.

2.4 Aanwendingvanmest
Stalaanpassingen zijnalleenzinvolalsdemest ookemissiearmwordt aangewend,andersvervluchtigt eendeelvandezorgvuldig indemest gehouden stikstof alsnog.
Demeestevarkensbedrijvenhebbennietveelgrondwaaropde
geproduceerdevarkensmestuitgeredenkanenmagworden.Demest
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zaldaarommeerofmindervergetransporteerdmoetenworden.ZeugenmestzalInhetalgemeennietverweggebrachtworden,inverbandmethetrelatiefgrotevolumeperkgP205tenopzichtevan
vleesvarkensmest.Vleesvarkensmestmoetdaardooropgrotereafstandafgezetofcentraalverwerktworden.
Deinditonderzoekgebruiktepercentages emissiereductie
zijngegevenalseenschattingopbasisvandehuidigemetingen.
Indepraktijkzaldeemissiereductievariëren,bijvoorbeeld als
gevolgvanweersomstandigheden (Bruins&Huijsmans, 1989).
Bijoppervlakkige aanwendingemitteert circadehelftvande
mineraleNuitdemest.Uitkomstenvanmetingenvariërensterk.
Bruins&Huijsmans (1989)vindenemissiecoëfficiënten tussen23
en58%.Dekostenvanoppervlakkiguitrijdenbedragenƒ 3 , - tot
A,-/m3 (Baltussenetal.,1990;Krebbers, 1991).
Behalveoppervlakkige aanwending zijnertechniekenwaarbij
deemissiebijuitrijdenbeperktwordt.Bijdezetechniekenwordt
deuitterijdendrijfmestnietmeteenspreidplaatophetland
gesproeid,maardirectopofonderdezodegebrachtwordt.Vande
verschillende techniekenkaninhetalgemeengezegdwordendat
hoedichterdemestbijdezodegebrachtenhoedieper ingewerkt
wordt,hoegroterdeemissiereductie isenhoehogerdekosten.
Eenvoordeelvanemissiebeperkingbijaanwendenvandrijfmestis,
behalveverminderde ammoniakemissie,dehogerestikstof-toevoer
viademest.Hierdoorhoeftminderkunstmest-Naangewend teworden,wateendirectfinancieelvoordeeloplevert.
TenopzichtevanhetvoorgaandeonderzoekdoorBaltussenet
al. (1990)zijnenkeletechniekennieuwen/oferzijnnieuweresultatentenaanzienvanemissiebeperkingbeschikbaar.

Sleepvoetenmachlne
Demestwordtbijdesleepvoetenmachineophetlandgelegd
doorslangendievandemesttanknetbovendegrondhangen.De
emissiereductie isonderandereafhankelijkvandelengtevanhet
gras.Hetnoemenvaneenvastpercentage ligtnogalgevoelig
(Krebbers,pers.coram.,1993),omdatdezetussenmetingennogal
varieert.Uitgegaanwordtvan 65%. (Krebbers, 1991).

Sleufvoetenmachine
Bijdesleufvoetenmachinewordt indepraktijknetzodiep
gewerktalsmeteenzodebemester,omdatdemestdannietaanhet
grasblijfthangen.Voordeemissiemoetdushetreductiepercentagevandezodebemesteraangehoudenworden:±80%.Dekosten
liggeneveneensopca.ƒ5,-àƒ6,-/m3.

Zodebemesting en

zode-injectie

ZodebemestingreduceertbijmaximalegiftdeNH3-emissieten
opzichtevanbovengrondsuitrijdenmetzo'n80%.Bijzode-injectiewordtdemestdiepergeïnjecteerd danbijzodebemesting,namelijkzo'n8-10 cm.Erisnauwelijksemissiemeer,dereductie
ligttussen95en 100%.Tenopzichtevanmestinjectieisvoor
zode-injectie (minderdiepinjecteren)eengroterdeelvanhet
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landgeschiktenditkangedurendeeenlangeretijdvanhetjaar.
Dekostenbedragencircaƒ7,50/m3.

Mestlnjectle
Deemissiereductie isnetalsbijzode-injectievrijwelvolledig (95-100%).Mestlnjectlekanalleentoegepastwordenop
grasland inhetvoorjaarendanalleenopzandenverderopbouwland.
Directonderwerkenopbouwlandkanookdeemissiesterkverminderen.Bijdirectonderwerkenbedraagtdereductievandeammoniakemissie97%,bijonderwerkenna3en6uurbedraagtdereductierespectievelijk 82%en61%.Zosnelmogelijk onderwerken
isnoodzakelijk. (Bruins&Huijsmans, 1989).
Intabel2.1 iseenoverzichtgegevenvanverschillende
emissiebeperkendemestaanwendingstechniekenmetdekostenperm3
enhetpercentageemissiereductie tenopzichtevanoppervlakkig
aanwenden.

Tabel 2.1

Bruto-kosten in guldens per m3 mest en ammoniak-reductie in %ten opzichte van oppervlakkig aanwenden, per
mestaanwendingstechniek

Mestaanwendingstechniek

Sleepvoeten
Sleufvoeten
Zodebemesting
Zode-injectie
Mestinjectie
Bouwland mestinjectie

%emiss iiereducti e

65
80 *)
80
95
95
95

Rosten
perm3
4 -6,
5 -7,
5 -9,
5 -9,
5 -7,
4 -6,

*.)Bijgebruikalszodebemester.
Bron:MLNV,1991.

2.5 Centralemestverwerking
Deammoniakemissiebijaanwendenvandierlijkemestkandoor
centralemestverwerkingvrijwelgeheeltegengegaanworden (Heidemij/TNO, 1993).Bijregelmatigeafvoeriservoordeaftevoeren
mestnauwelijks opslagcapaciteit ophetbedrijfnodig.Schattingenvoordetarievenvancentralemestverwerkingvanvleesvarkensmestmeteendroge-stofgehaltevan 10%,lopenuiteenvan
ƒ 30,-totƒ55,-perm3.
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3. METHODE ENUITGANGSPUNTEN

3.1 Ontwikkelingenexclusiefmilieubeleid
Indeloopvandetijdtredenautonomeontwikkelingenopin
bijvoorbeeld technische resultatendieeengemiddeldbedrijf
haalt,alsgevolgvanproduktiviteitsstijgingenmarktontwikkelingen.Inditonderzoekwordtvoordesituatiein2000ingrote
lijnenuitgegaanvandeteverwachtentechnischeresultatenper
dier,zoalsdezedoorTimmers (1992)zijnbeschreven.Voor 1980
en 1990zijn,voorzovergegeven,detechnischeresultatenvande
Technisch-EconomischeAdministratie (Siva-produktenb.a.)genomen.Detechnischeresultatenvoordedrieonderzochtejarenzijn
vermeld inbijlage 1.Demestproduktie inm3perdierplaatsper
jaarneemt indeloopvandetijdafdoorbeperking inhetwaterverbruik.Erisuitgegaanvaneenmestproduktie in2000van 0,9
m3pervleesvarkensplaats envan4,3m3perzeugenplaats.
Indeberekeningenwordtuitgegaanvaneenautonome situatie
(in2000)zonderregelgeving ophetgebiedvanNH3-emissiebeperking.Huidigeontwikkelingen zoalsdiebijvoorlopers tezien
zijn,bijvoorbeeldmestschuivenofondiepekeldersmetrioleringssysteemwordennietalsautonomeontwikkelingenmeegenomen.
Dezeontwikkelingen zijnnamelijkeenvoorschotopverwachtte
wet- enregelgeving.Ookdemomenteel reedsdeelsverplicht emissie-arme aanwendingvandemestwordt alsoptiedoorgerekend.
Afdekkenvandemestopslagwordtwelstandaardmeegenomen indien
grotestalaanpassingengepleegdmoetenworden.Bijgrotestalaanpassingenwordtmestopslagbuitendestalnoodzakelijk.Afdekking
ismomenteelalverplicht.Voor2000isgroepshuisvesting niet
alsautonomeontwikkelingmeegenomen.
Deeffectenvanemissiebeperkendemaatregelenzijnineerste
instantieperdierplaatsberekend tenopzichtevandeautonome
situatiein2000.Vervolgensisbekekenwatdeinvloed isvande
technischeaanpassingenincombinatiemetdeteverwachtenontwikkelingen indevarkensstapeltussen 1980en2000.

3.2 Berekening stikstofbalans
De stikstof-opname,-retentieen-excretie zijnberekend aan
dehandvandeinbijlage 1genoemdetechnischeresultatenende
stikstofhoeveelheden indeverschillendediercategorieënuitCoppoolseetal.(1990)(bijlage 2). Hetgebruikterekenmodelis
beschreveninbijlage3.AndereuitgangspuntendiebijdeberekeningvandeN-balansgebruiktzijn,wordenhiernapuntsgewijs
opgesomd:
opfokzeugenwordenop6maandenleeftijd aangekocht,ze
krijgenperdag2,5kglactovoertothetmomentvandekken;
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biggensterfteisalsvolgt Ingerekend:5/6 deelvandegestorvenbiggensterft alspasgeborenbig (1,3kg);1/6 deel
vandegestorvenbiggen sterft alsgespeendebig (9kg);
hetverschiltussenhetpercentage ingezetteopfokzeugenen
hetpercentageuitgevallen zeugenisdeafvoervanopfokzeugen;verondersteld isdatdezedierennietgroeien;
hetaantalmestrondesperjaarisberekend als365 /mestduur*0,9,waarbij demestduurberekend isals (aflevergewicht -opleggewicht)/daggroei.Defactor0,9 isdebezettingsgraad (onderbezetting alsgevolgvanspreiding inafleveringenschoonmaken);
voor 1980en 1990en2000 (autonomesituatie)isuitgegaan
vanéénvoersoort: zeugenvoer;voor2000metvoeraanpassingenisuitgegaanvantweevoersoorten:drachtvoer enlactovoer;
dehoeveelheid lactovoerperzeug isafhankelijkvandeworpindex.Dekraamstalperiodebedraagt 35dagenenperkraamdagwordt gemiddeld 4,6 kglactovoerverstrekt;
dehoeveelheidvoerperafgeleverdvleesvarken isberekend
als (eindgewicht -opleggewicht)*voerconversie;voor 1980
en 1990en2000 (autonome situatie)isuitgegaanvantwee
voersoorten:startvoer (47kgpervarken)envleesvarkensvoer (1980:225kg; 1990:192kg; 2000autonoom: 181kg);
voor2000metvoeraanpassingen isuitgegaanvandrievoersoorten:startvoer (47kg),groeivoer (75kg)enafmestvoer
(106kg).
VolgensberekeningenuitdeTechnisch-EconomischeAdministratieover 1991,gebruikt ongeveer 80%vandevleesvarkensbedrijventweevoersoorten.Voordezeugenwordt opcirca50%van
debedrijvenéénvoersoort toegepast.
Intabel3.1wordteenoverzicht gegevenvandeN-opname,
-retentie en-excretieperdierplaats enjaar,voor dedrieonderzochtejaren.
Uit tabel3.1blijkt daterindeloopvandetijdeenafnamevandeN-excretieperdierplaatsplaatsvindt.Tussen 1980en
1990neemt destikstof-excretievanvleesvarkens enzeugenper
dierplaats afmet 2à3%.Tussen 1980en2000isdedalingbij
zeugenduidelijkgroterdanbijvleesvarkens,ongeveer 11%bijde
zeugentegen6%bijdevleesvarkens.
Dedaling instikstofexcretie tussen 1980en2000bij zeugen
envleesvarkenskomtdooreendaling instikstofgehalte inhet
voervan2% (ziebijlage 4).Dehoeveelheidvoerbij zeugenen
vleesvarkensblijft ongeveer gelijk.Bijdezeugenwordt eenverderedaling inexcretiebereiktdanbijvleesvarkens.Ditkomt
doordat destikstofretentiesterker toeneemt,doordathet aantal
grootgebrachtebiggenperzeugperjaartussen 1980en2000met
éénderdetoeneemt,terwijldeN-aanvoerdaalt.Bijvleesvarkens
daaltdevoerconversieweliswaar,maardoordehogere groeineemt
derondesnelheid toe.Het gevolg isdatderetentiebijvleesvarkensniet zosterktoeneemt alsbij zeugen.
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Tabel 3.1 Berekende stikstofbalans
van zeugen *) en vleesvarkens
(kg N per dierplaats per jaar) voor 1980 en 1990 en
voor 2000 In de autonome
situatie
Diersoort en
balansposten

1980

1990

2000 (autonoom)

Zeugen:
N-opname
N-retentie
N-excretie

41,0
8,8
32,2

43,A
11,9
31,5

42,0
13,2
28,8

Vleesvarkens:
N-opname
N-retentie
N-excretie

17,7
4,8
12,9

17,8
5,4
12,5

17,7
5,6
12,1

*)Inclusiefbiggentotenmet 25kgenopfokzeugen.

3.3 Keuzebedrijfstypen
Dehoogtevaneeninvestering isvaakafhankelijkvanhet
aantaldierenophetbedrijf.Ookkanersprake zijnvanvaste
kostendieniet samenhangenmethetaantaldieren.Bijeengroot
bedrijfkunnendevaste investeringskosten overmeerdere dieren
uitgesmeerdworden.Dekeuzevooreenbepaalde investeringhangt
daardoormedeafvandebedrijfsomvang.
Voordezeugenhouderij zijndriebedrijfsgroottesdoorgerekend, teweten 100,200en300zeugenplaatsen, inclusiefbiggen
tot 25kgenopfokzeugen.Voordevleesvarkenshouderij worden
eveneensdriebedrijfsgroottesdoorgerekend: 500,1000en1500
vleesvarkensplaatsen.Verder istevenseengeslotenbedrijfdoorgerekendmet 150zeugenplaatsenen 1000vleesvarkensplaatsen.

3.4 Uitgangspunten invloedsfactoren
3.4.1 Algemeen
De stikstofdieindemestwordt uitgescheidenbestaatuit
eendeelmineraleeneendeelorganische stikstof (respectievelijkN,^en N o r g ). Indeliteratuur zijngeeneenduidige cijfers
tevindenomtrenthetaandeelN^,,indetotaaluitgescheidenN.
Dit isookafhankelijkvandematevanN-voorziening.Daaromis
methet computermodelMESPROvanAarnink&VanOuwerkerk (1990)
eenaantalsituatiesvoorvleesvarkens doorgerekend.MESPROis
eenprogramma datdemestproduktievanvleesvarkensberekent.Ook
deuitgescheidenhoeveelheid totaal-stikstof enminerale stikstof
wordenberekend.Opbasisvanditmodelisindeautonome situatiegerekendmet eenaandeelN,,^vanNtotindemestvanvleesvar25

kensvan60%.Verondersteld isdatvoorzeugenditpercentageook
op60%ligt.
Tussenuitscheidenvandemestenhetaanwendenervanvindt
emissieplaats.AangezienalleenmineraleNkanvervluchtigen,
zalhetaandeelhiervanindemestdalen.Oehoeveelheidorganischestikstofzalhierdoornietveranderen.Tijdensdeopslag
wordt eendeelvandeorganischestikstofechteromgezet inmineralevorm.Dedoormineralisatietijdensdeopslagextraontstane
minerale stikstofisnietbekend enindeberekeningenopnul
gesteld.
Hetpercentagejaarkostenvaneeninvesteringbestaatuit
driedelen:afschrijving,rentekostenenonderhoud.Derentekostenbedragenaltijd3,9%,ditis7,8%overhetgemiddeldgeïnvesteerdvermogen (dehelftvanhetinvesteringsbedrag) (KWIN-V,
1992).Hetonderhoud isindemeestegevallenop 1%gesteld
(KWIN-V, 1992).Alleenbijmestschuifenspoelsysteemishetonderhoud op3%vanhetinvesteringsbedrag gesteld.Derestvande
jaarkostenbestaatuitdeafschrijving.Dezeisafhankelijkvan
detechnische levensduurvanhetmateriaal.Bijvoorbeeld:Betonroosterskostenongeveerƒ50,-perzeugenplaats,betonroosters
metmetalendeelongeveerƒ 75,-.Deextrainvesteringskostenbedragendusƒ 25,-peraangepaste zeugenplaats.Ditrooster isalleentoepasbaarvoorgusteendragende zeugenendatbetreft79%
vandezeugenplaatsen.Perzeugenplaats isditdusƒ 19,75.De
jaarkostenbedragen 12,9%vandeinvestering:3,9%rentekosten,
1%onderhoud en8%afschrijving (dusin12,5jaar).Behalvede
jaarkostenvandeinvesteringkomenerextrakostenbij, ingeval
vanspoelenenschuiven.Ditbetreft elektriciteitskosten.
Indeberekeningen iservanuit gegaandataanpassingenop
hethelebedrijfdoorgevoerdworden.Mestschuivenbijvoorbeeld
wordeniniederhokgeïnstalleerd.
3.A.2 Voeding
Uitbreidingvanhetaantalvoersoorteniséénvandepotentiëleaanpassingen.Hierondervaltookdemultifasenvoeding.Een
anderemogelijkheid ishetverlagenvanheteiwit-gehalte inhet
voer,medemetbehulpvandetoevoegingvansynthetischeaminozuren.
Uitgaandevandeberekendeautonome situatie in2000zijn
vierniveausvanpotentiëleverlagingenineiwitgehaltedoorgerekend.Destijgingvandevoerkostenin2000alsgevolgvanverlagingvanhetruw-eiwitgehalteisanaloogaandeberekeningenvan
Schutte&Tamminga (1992).Hunberekeningentenaanzienvanenerzijdsverlaging inN-excretie enanderzijdsprijsverhogingsloten
nietgoedopelkaaraan.Daarom zijndoorhetIKC-Varkenshouderij
nieuweberekeningengedaan.Hierbijisuitgegaanvanmarktprijzen
vandecember 1992,waarbijdeprijzenvoordegranentarwe,gerst
enmaisop 102ECU (GroeneECU=ƒ 2,68)pertongesteld zijnin
verbandmetderegelgeving doorMacSharry.Ditbetreftvoorde
genoemdegraneneengemiddeldeverlagingvan29,5%,dieookdoor26

berekend isvoordegraanvervangers tapioca,maisglutenentarwegries.Indezestudieisverondersteld datdezeproduktennet
zosterkinprijszullendalenalsdeeerdergenoemde granen,hoewelLEI-berekeningenaangevendathierverschillenkunnenoptreden.Dehoogtevandeprijsendezeverschillenzullenzeerweinigeffecthebbenopdekeuzevaneiwitrijkerofeiwitarmervoer.
Hetgaatvooralomdetechnische samenstellingvandevoerders.
Voordeverlaging inruw-eiwitgehalteinbiggenvoeris
slechts80%vanhetvoeringerekend.Hetstikstofgehaltevanbabybiggenkorrel (bbk)isalsuitgangspuntgenomenvooreiwitverlaging.Aangenomenwordtdat80%vanhetverstrekte biggenvoer
werkelijkbbkbetreft.Voordeoverige20%,voornamelijkspeenkorrel,isverondersteld datheteiwitgehaltegelijkblijft.
Deindeberekeningengebruikteeiwitgehaltes indevoeders
endevoerprijszijnweergegeveninbijlage4.Hetbetreft prijzenvanhetvoorhetvoerbenodigdepakketgrondstoffen,afRotterdam.Voordevoerprijsvoordevarkenshoudermoethiernog
zo'nƒ 6,- totƒ 10,-per 100kgvoerbijgeteldwordenvoorde
kostenvandefabrikantentransportkosten.Verondersteld isdat
dezebijtellingonafhankelijk isvanhetstikstofgehalte.Verschillentussenvoerprijzenalsgevolgvanverandering instikstofgehalte zulleneenweergave zijnvandewerkelijkeverschillen (lees:stijging)invoerprijs.
Intabel3.2 iseenN-balansgegevenvoordeautonomesituatiein2000envoorviervoeraanpassingen.Dezevoeraanpassingen
zijnzodaniggekozendatdeN-opnameendusookdeN-excretie,
eendalende lijnteziengeeft.

Tabel 3.2

Stikstof-balans
van zeugen *) en vleesvarkens (kg N
per dierplaats per jaar) bij toenemende
voeraanpassingen VIt/m V4 **) ten opzichte van de autonome situatie in 2000

Diersoorten
balanssoorten

Voeraanpassing
Autonoom

Zeugen:
N-opname
N-retentie
N-excretie
Vleesvarkens:
N-opname
N-retentie
N-excretie

41,96
13,15
28,82

17,72
5,60
12,12

VI

V2

V3

V4

40,35
13,15
27,20

39,00
13,15
25,85

37,78
13,15
24,63

36,56
13,15
23,41

17,03
5,60
11,43

16,60
5,60
11,00

16,49
5,60
10,89

16,24
5,60
10,64

*)Inclusiefbiggentotenmet25kgenopfokzeugen;**)Voor
eiwitgehalteninhetvoervanVIt/mV4ziebijlage4.
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Uittabel3.2blijkt datdestikstof-excretietenopzichte
vandeautonome situatienog flinkomlaagkan.Metnamebijzeugengeldt dit.Deafname instikstof-excretieendehierbijbehorende stijging inkostenalsgevolgvaneenhogerevoerprijszijn
vermeld intabel3.3.

Tabel 3.3

Verandering in stikstofexcretie
(X) en voerkosten
(gulden per dierplaats per jaar) als gevolg van voeraanpassingen VIt/m V4 1) ten opzichte van de autonome
situatie in 2000

Diersoort

Voeraanpassing
VI

Zeugen:
N-excretie
Voerkosten
Vleesvarkens:
N-excretie
Voerkosten

V2

V3

V4

-5,6%
-10,3%
-14,5%
-18,8%
+ƒ 5,46 +ƒ 8,38 +ƒ 11,54 +ƒ16,08

-5,7%
-9,2%
-10,1%
-12,2%
+ƒ 0,27 +ƒ 0,87 +ƒ 2,06 +ƒ 2,69

1)Zievoetnoot 2bijtabel3.2.

Uittabel3.3blijkt datdekostenvoorvleesvarkens exponentieeltoenemenmeteenlineaireafnamevandeexcretie.Bij
V4, desterkstevoeraanpassing,bedraagt destijging invoerprijs
zo'nƒ0,95 per 100kgvoerbijdezeugen (inclusiefbiggenen
opfokzeugen)enbijdevleesvarkens isdatcircaƒ 0,45 per 100
kgvoer.Bijdezeugenligtditduidelijkhoger,maardedaling
inexcretiegaatookverder.Desterkestijging inkostenbijde
zeugenwordtvooralveroorzaakt dooreensterkestijging inprijs
vanhetbiggenvoer.
Analoogaandeberekeningenvoordeautonome situatie ismet
hetmodelMESPROvanAarnink&VanOuwerkerk (1990)voordevoeraanpassingenbijvleesvarkensberekendwathet aandeelminerale
vantotaaluitgescheiden stikstof indemest is.VoordeaanpassingenVIenV2ishetaandeelN^,,vanNtotberekend op60%,terwijlditbijV3enV4op55%neerkomt.
Vanwegedeoverzichtelijkheidwordt indeberekeningengebruikgemaaktvanslechtstweevoeraanpassingen,matige ensterke
voeraanpassingen.DitbetreftvoordezeugenV2enV4.Bijdeze
opties iser,vergelekenmet destijging invoerkosten,eenrelatief sterkedaling instikstofexcretie.Voorvleesvarkens isvoor
dematigeaanpassingookV2gebruikt.VoorV3enV4isreedsverondersteld dathet{^„-gehaltevandetotaleNdaalt.Deammoniakemissiezalindezeberekeningen tussenV2enV3eenextradalingvertonen.Daarom isvoordesterkevoeraanpassing bijde
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vleesvarkensV3gebruikt.DevoerprijsstijgingbedraagtbijV3
circaƒ0,30per100kgvoer.
Bijgebruikvanmeerderevoersoorten zijnmeerderesilo's
noodzakelijk.Voorhetkleinstebedrijfstype(100zeugen-of500
vleesvarkensplaatsen)isverondersteld dateenextrasiloaangeschaftmoetworden.Deinvesteringhiervoorbedraagtbijdezeugenƒ4.000,-enbijdevleesvarkensƒ4.600,-.Dejaarkostenbedragen 11,6%,datisrespectievelijkƒ464,-voordezeugenen
ƒ 534,-voordevleesvarkens.Voordegroterebedrijvenzijnde
aanwezige silo'svoldoendeomeenextravoersoortoptevangen.
Ookeenaangepasteofextravoerkarisnodig.Deinvestering
hiervoorbedraagtƒ750,-endejaarkostenbedragen13,1%
(ƒ100,-).Eeninvesteringvooreenvoerkarisnietnodigvoor
bedrijvendieautomatischvoeren,datisindezeberekeningenhet
grootstebedrijfstype.Voordezebedrijvenzalhetvoermengsysteemnietofnauwelijksduurderzijnindienhetgeschikt isvoor
meerderevoersoortenofmultifasenvoedering.
Hetgeslotenbedrijfkrijgttweevoerkarrenenéénsiloextra (voordezeugen).
3.4.3 Stalaanpassingen
Destalemissieisindeberekeningengesteldop30%vande
minerale stikstof.Ditkomtovereenmet18%stalemissievantotaal-stikstof (zieBaltussenetal.,1990)bij60%N^,,vanNtot.
Deoppervlakteaanmestkelderperzeugenplaatsbedraagtcirca 1,65m2;ditisinclusiefopfokzeugenenbiggentot25kg.Per
vleesvarkensplaats isdeoppervlakteroostervloer0,35m2;er
wordtuitgegaanvanhalfroostervloer.Erisuitgegaanvankosten
bijnieuwbouw.Ditisindiezinvanbelangdatdeemissiebeperkendetechniekenindestallenbijnieuwbouwgoed geïntegreerd
kunnenworden,terwijlbijrenovatievanbestaande stallenwellichtextrakostengemaaktmoetenwordenomdeaanpassingente
realiseren.
Stalaanpassingenzijnonderteverdeleninkleine,relatief
goedkopeaanpassingenomderoosteremissietebeperkenengrote,
relatiefdureoplossingenterbeperkingvandekelderemissie.
Bijdegrotestalaanpassingenisverondersteld dathetspoelsysteemendemestpanwordengecombineerdmetrioleringeneenondiepekelder.Demestschuifwordteveneensgecombineerdmeteen
ondiepekelder,terwijlvandehuidige investeringskostenƒ100.perm2aanontwikkelingskosten isafgetrokken.Delagerekosten
vaneenondiepekeldertenopzichtevaneendiepekelderzijn
ingecalculeerd.Deinvesteringsbedragenenjaarkostenvandeverschillendegroteenkleine stalaanpassingenstaanvermeld inbijlage7.
Bijgrotestalaanpassingenwordtdemestnietindestal,
maarineenmestsiloopgeslagen.Voor2000isgerekendmeteen
mestproduktievan0,9/m3pervleesvarkensplaatsperjaarenvan
4,3/m3perzeugenplaatsperjaar.Deextrakostenhiervanmoeten
duseveneenstoegerekendworden.Eenmestopslagblijfthethele
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jaaremitteren,ookalsermestuitgehaald is.Erwordtnamelijk
telkensnieuwemestingepompt.Voorhetgeslotenbedrijf isverondersteld datdemestvanvleesvarkensenzeugenindezelfde
mestopslagwordenbewaard.Bijkleinestalaanpassingenwordtverondersteld dateendiepemestkeldervoldoenderuimtebiedtvoor
opslaggedurendeeenjaar.Deammoniakemissieuiteenopenmestopslag isgesteldop20%vandemineraleNperjaar.Ditkomt
neeropongeveer 350mgNH3-emissieperm2peruur,gemiddeld over
hethelejaar.Bijafdekkenvandemestopslagbedraagtdeemissiereductie90%.
Alskleine stalaanpassing isgerekendmeteenbetonrooster
metmetalendeelvoorgusteendragende zeugen.Deextrainvesteringskostenbedragenƒ 20,-perzeugenplaats endejaarkosten
zo'nƒ 2,50perzeugenplaatsperjaar.Voorvleesvarkens isuitgegaanvanmetalenroosters inplaatsvanbeton,gecombineerdmet
eenroosterspleet.Deextrainvesteringbedraagtƒ 35,-per
vleesvarkensplaats endejaarkostenongeveerƒ5,50perplaats
perjaar.Dezekostengeldenookvoorhetgeslotenbedrijf.
Intabel3.4 iseenoverzichtgegevenvandehoogtevande
benodigde investeringenbijgrotestalaanpassingen.

Tabel 3.4

Investeringen vanstalaanpassingen (in guldens
dierplaat s) voor verschillende
bedrijfstypen
gemiddelde bedrij f'sgrootte

Stalaanpassing

Zeugen

Vleesvarkens

Geslotenbedrijf
zeugen

Mestpan
Mestschuif
Spoelsysteem

553
478
1318

92
101
247

per
*) bij

377
302
1197

vleesvarkens
58
56
193

*)Hetzeugenbedrijfheeft 200zeugenplaatsen,hetvleesvarkensbedrijfheeft 1000vleesvarkensplaatsen enhetgeslotenbedrijf
heeft 150zeugen-en1000vleesvarkensplaatsen.
N.B.:Extrainvesteringentenaanzienvanmestopslagenrioleringssysteem zijnmeegenomen.

Uittabel3.4blijktdatergroteverschillenbestaanin
investeringenvoorgrotestalaanpassingen.Aangezienerverschillenzijninpercentageonderhoudskostenenafschrijving zijnin
tabel3.5 dejaarkostenvandeeerdergenoemde systemenweergegeven.
Inbijlage 7iseenoverzichtgegevenvaninvesteringenen
jaarkostenvoorallebedrijven.
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Tabel 3.5

Jaarkosten van grote stalaanpassingen
( in guldens per
dlerplaats per jaar) voor verschillende
bedrijfstypen
bij gemiddelde bedrij fsgrootte

Stalaanpassing

Zeugen

Vleesvarkens

Geslotenbedrijf
zeugen

Mestpan
Mestschuif
Spoelsysteem

92
111
212

17
23
45

vleesvarkens

68
85
196

12
17
38

N.B.:Extrainvesteringentenaanzienvanmestopslagenrioleringssysteemzijnmeegenomen.

Uittabel3.5blijktdaterenormeverschillenbestaanin
jaarlijksekostenvandeverschillende systemen.Metnamedekostenvanhet spoelsysteem zijntweetotdriekeerzohoogalsde
kostenvandemestpan.Dereductievandeammoniakemissieiswel
hoger.Dekostenvanmestschuivenliggentussendezebeidesystemenin.Bijhetvergelijkenvantabel3.4 en3.5blijktdatqua
investering demestschuif gunstiger is,maarquajaarkostenis
ditniethetgeval.
Tenbehoevevandeberekeningenwordtuitgegaanvantwee
vormenvanstalaanpassingen:
deeerdergenoemdekleine,relatiefgoedkope aanpassingenom
deroosteremissie tebeperken.Bijdezeugenbetreftdit
voordegusteendragende zeugeneenbetonnenroostermet
metalendeel.bijdevleesvarkens gaathetommetalenroosterseneenroosterspleet.Dereductievandeemissieuitde
stalbijdekleinestalaanpassingenbedraagt respectievelijk
15%voorzeugen (inclusiefbiggenenopfokzeugen)en25%
voorvleesvarkens tenopzichtevandesituatie zonderaanpassingen.
voordegrotestalaanpassingenisgerekendmetdeemissiereductieendekostenvandemestschuif,omdatditsysteem
eenrelatiefgoedereductiebereikt,invergelijkingmetde
kosten;bijdegrotestalaanpassingwordtdeemissieuitde
stalbeperktmetrespectievelijk 65%voorzeugen (inclusief
biggenenopfokzeugen)en50%voorvleesvarkens tenopzichte
vandesituatie zonderaanpassingen.
3.4.4 Luchtzuivering
Tenaanzienvankostenenemissiereductievan luchtzuivering
zijnnogveelonzekerheden.Indeberekeningenisuitgegaanvan
eenbiowasser.Erwordenemissiereducties genoemdvoorgoed-werkende systemenvan70%enhoger.Deemissiereductie isindeberekeningengesteld op80%tenopzichtevandesituatiezonder
luchtzuivering.Gebaseerd opVandeSande-Schellekens&Backus
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(1993)zijndevolgendeadditionelejaarkostenverondersteld, bij
jaarrond opslagcapaciteitvanmest enspuiwater.
Installatie
ƒ 50,-Opslag spuiwater ƒ 19,94
Afvoer
ƒ 25,75+
Totaal (afgerond)ƒ 100,— pervleesvarkensplaats perjaar.
Dekostenvanafvoerzijngebaseerd opafzetviademestbank.
Vandekostenvoor zeugenisweinigbekend.Baltussenetal.
(1990)zijnuitgegaanvandecapaciteit enkostenvanéénsysteem,waarbij gerekend ismeteenomrekeningsverhouding tenaanzienvandeventilatiebehoeftetussenvleesvarkens enzeugen (inclusiefbiggenenopfokzeugen)van0,346.Voordezeugenbetekent
dit datdejaarkosten (afgerond)ƒ 300,-perzeugenplaatsbedragen.
3.4.5 Mestaanwending
Emissiebijopslagenuitrijdenwordt aanhetvarkensbedrijf,waardemest geproduceerdwordt,toegerekend.Dekosten
vanaanpassingenomdezeemissietebeperken,zaluiteindelijk
(viahogeremestafzetkosten)doordevarkenshouderbetaaldworden.
Indeuitgangssituatiewordt,zoalseerdergenoemd,uitgegaanvanoppervlakkige aanwending.Hierbijvervluchtigt 50%van
demineraleN.Voordeemissie-arme aanwendingstechniekwordt
gerekendmeteenemissiereductievan80%endenettoextrakosten
bedragenƒ 3,25 perm3tenopzichtevanoppervlakkig aanwenden.
Dezebedragenhorenbij zodebemesting, dit iseentechniekdieop
demeeste grondenengedurende eenvrij langeperiode inhetseizoen,inzetbaaris.
Bijdemestaanwending iservanuitgegaandatdemestniet in
eigenmechanisatiewordt aangewend,maardoordeloonwerker,hetzijopeigenlandofnaafzetviademestbank.Er isdaaromgerekendmet loonwerktarieven.Dezetarievenzijnberekendbijeen
gemiddelde tankgrootte,opeengemiddeldperceelenz.Detarieven
kunnen indepraktijknogalafwijkenvandehiergenoemde.
Bijemissie-arme aanwending zalermeerN indebodembeschikbaar zijn.Hierdoorhoeftminderkunstmest-N gestrooid te
worden.Hetvoordeelhiervan isindeberekeningennietmeegenomen,omdatdeN-benutting onderandereookafhankelijk isvan
tijdstipvanaanwendenvandedierlijkemest.
3.4.6 Invloedbedrijfsomvangopdekosten
Indefiguren3.1 en3.2 isdevariatie inkostenperdierplaatsperjaar,alsgevolgvanverschillen inbedrijfsomvang,
gegeven.
32

relatieve kosten
(1000vleesvarkens =100)

voer 1

voer 2

aanw.

stal 1

stal 2

lucht

bedrijfsaanpassingen

500vleesvarkens

1000vleesvarkens

Figuur 3.1 Relatieve kosten per dierplaats van verschillende
drijfsaanpassingen
voor vleesvarkens

1500 vleesvarkens

be-

N.B.:Dekostenvoorhetbedrijfmet 1000vleesvarkensplaatsen
zijnop 100gesteld.Voer 1enVoer2zijnrespectievelijkmatige
ensterkevoeraanpassingen,Âanw.isemissie-armemestaanwending,
Stal 1enStal2zijnrespectievelijkkleineengrotestalaanpassingenenLuchtbetekent luchtzuivering.

Uit figuur3.1 blijktdatbijeenbedrijfsgroottevanaf 1000
vleesvarkensplaatsendekostenvandevoeraanpassingennauwelijks
meerafnemen.Bijdegrotestalaanpassingendalendekostenper
dierplaatsnogwelsubstantieeltusseneenbedrijfsomvangvan
1000en 1500plaatsen.Kleinestalaanpassingen,emissie-arme
mestaanwendingenluchtzuiveringvertonengeenvariatie inkosten
perdierplaatsperjaar.
Evenalsbijvleesvarkensblijktuit figuur3.2voordezeugendatbijdevoeraanpassingendekostennauwelijksmeerafnemen,bijeenbedrijfsgroottevanaf200zeugenplaatsen.Bijde
grotestalaanpassingendalendekostenperdierplaatsnogsubstantieeltusseneenbedrijfsomvangvan200en300zeugenplaatsen.Kleinestalaanpassingen,emissie-armemestaanwending en
luchtzuiveringvertonen,evenalsbijdevleesvarkens,geenvariatieinrelatievekostenperdierplaatsperjaar.
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relatieve kosten
(200zeugen =100)
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voer1

voer2

aanw.

stal1

stal2

lucht

bedrijfsaanpassingen
100zeugen

Figuur 3.2 Relatieve

200zeugen

300zeugen

kosten per dierplaats vanverschillendebe-

drijfsaanpassingen voor zeugen
N.B.: Dekostenvoorhetbedrijfmet 200zeugenplaatsen zijnop
100gesteld.Voer 1enVoer2zijnrespectievelijkmatigeen
sterkevoeraanpassingen,Aanw.isemissie-arme mestaanwending,
Stal 1enStal2zijnrespectievelijkkleineengrotestalaanpassingenenLuchtbetekent luchtzuivering.

3.4.7 Centrale mestverwerking
Centralemestverwerking isindeeersteplaatsbedoeld om
hetmineralenprobleem optelossen.Doormest centraalteverwerken,vindt erechterookgeenaanwendingsemissiemeerplaats.Er
treedt danalleennog stalemissie eneventueeleenkleinbeetje
opslagemissie op.
Ineerste instantie iserinditonderzoekmeegerekend dat
allemest afgezetwordt.Indezeparagraafwordt gerekendmet
centraleverwerkingvanvleesvarkensmest.
Verondersteld isdatdehelftvandevleesvarkensmest centraalverwerktwordt.Deanderehelftvandevleesvarkensmest en
dezeugenmestmoetenafgezetworden.Dezeaanname isgebaseerdop
deTNO/Heidemij-studie (1992)naardemestoverschottenproblematiekinNederland.
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