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Minder fosfaat door later
maaien

C oppens verwerkt insect e n i n v e e v o e r

Protix heeft een systeem ontwikkeld waarmee in 4 à 5 weken grote aantallen van de Black Soldier-vlieg
gekweekt kunnen worden en
daarmee ook de larven van deze
vlieg. De larven kunnen in veevoer worden verwerkt, maar ook
in voer voor gezelschapsdieren
en vissen (aquacultuur). Door
de efficiënte productie van de
vliegenlarven hoeft de prijs van
het voer waarin de insecten
wordenverwerkt niet omhoog,
aldus Coppens.
Er is nog wel een probleem:
momenteel mag eiwit uit landbouwhuisdieren niet in veevoer
worden verwerkt. Insecten worden volgens Protix ook tot de
landbouwhuisdieren gerekend
en ook hun eiwit mag dus niet
gebruikt worden. Protix en Coppens hopen dat toepassing van
insecteneiwit zo snel mogelijk

wordt toegestaan in veevoer, gesprekken
daarover lopen.
Protix scheidt het eiwit van het vet uit de
insecten. Beide grondstoffen kunnen apart
worden toegepast. Coppens en Protix hebben
al diverse testen gedaan met eiwit en vet uit
insecten in veevoer. Coppens wil de producten nu industrieel gaan toepassen.
Volgens beide partijen kan insecteneiwit
eiwit uit soja en vis vervangen. Dit zou duurzamer veevoer opleveren en mogelijk ook

een duurzamer, onderscheidend eindproduct.
“Dat willen we graag, maar kunnen we niet
alleen”, vertelde Hendrik de Vor, algemeen
directeur van Coppen Diervoeding.
In de overeenkomst die Coppens en Protix
hebben gesloten staat dat Coppens in 2015
enkele honderden tonnen vet en eiwit uit
insecten zal afnemen van Protix. Coppens
hoopt dat andere bedrijven ook snel met
het gebruik van insectenproducten gaan
beginnen.

E en op negen agrariërs w e k t z e l f e n e r g i e o p
Op 9,3 procent van de Nederlandse agrarische bedrijven wordt gebruik gemaakt van
een of meerdere alternatieve bronnen om
energie op te wekken. 6,7 procent van de
bedrijven gebruikt daarvoor zonnepanelen.
1,2 procent wekt elektriciteit op met wind
molens en 0,3 procent werkt met een biogasinstallatie. De overige alternatieve energie
wordt opgewekt door andere installaties
(1,4 procent). Dat blijkt uit onderzoek door
AgriDirect.
De zonnepanelen zijn het meest populair en
met name te vinden op bedrijven met veehouderij. Windmolens draaien daarentegen
vooral op akkerbouwbedrijven
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Door gras in een later stadium te maaien, wordt het fosforgehalte in het gras lager. Daarmee
daalt ook de fosfaatuitscheiding van een melkveestapel zodat bedrijven die meedoen aan BEX
voordeel halen uit later maaien. Maar ook het energie- en eiwitgehalte in het gras dalen. Om de
melkproductie op peil te houden is dan circa 250 kg meer krachtvoer nodig per koe. Later maaien
heeft ook consequenties voor de bedrijfsvoering: beweiding is lastiger rond te zetten omdat
percelen voor maaien langer moeten doorgroeien. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen UR
Livestock Research in opdracht van het Productschap Zuivel.
Door gras in een later stadium dan gebruikelijk te maaien, is het mogelijk om de fosfaat
uitscheiding op een melkveebedrijf te verlagen. Gras krijgt namelijk een lager fosforgehalte
naarmate het ouder wordt. Maar omdat ook energie (VEM) en ruw eiwit dalen bij veroudering, is er ook meer krachtvoer (met fosfor) nodig om de melkproductie op peil te houden.
Voor rantsoenen met een aandeel van (ruwweg) meer dan 70 procent gras is er ondanks het
hogere krachtvoerverbruik, toch een lagere fosfaatuitscheiding. Hoe groter het aandeel gras,
hoe groter de verlaging, omdat het P-gehalte van een groter deel van het ruwvoer verlaagd
wordt. Op bedrijven waar de oppervlakte snijmaïs ongeveer 20 procent is en wordt beweid,
heeft later maaien weinig tot geen effect op de fosfaatuitscheiding omdat het P-gehalte in het
basisrantsoen al laag is.
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Coppens Diervoeding in Helmond wil insectenproducten gaan verwerken in veevoer voor
pluimvee en varkens. Hiertoe heeft het bedrijf
op 9 mei in het provinciehuis van NoordBrabantin Den Bosch een overeenkomst
ondertekend met insectenproducent Protix
Biosystems in Dongen. Coppens is het eerste
Nederlandse veevoerbedrijf dat insecten gaat
gebruiken.

Flevoland het ‘groenst’
In de provincie Flevoland wordt er relatief
gezien het meest gebruik gemaakt van alternatieve energiebronnen, namelijk door 22,1
procent van de agrarische bedrijven. De Flevolandse agrariërs kozen het meest voor windmolens (13,7 procent). Dit is opvallend hoger
dan in de overige provincies. Friesland volgt
met 3,4 procent op een tweede positie.
Zonnepanelen zijn het meest terug te vinden in de provincies Overijssel (11,9 procent),
Flevoland (9,7 procent) en Friesland (9,4
procent).
Investeringsplannen
Van de Nederlandse agrariërs heeft 18,3 pro-

cent plannen om te investeren in een bron
om alternatieve energie op te wekken. De
grote meerderheid kiest voor zonnepanelen
(17,1 procent). Akkerbouwers hebben de
meeste investeringsplannen: 28 procent van
hen kiest voor zonnepanelen of een andere
alternatieve energiebron. Op de tuinbouw
bedrijven worden de minste investeringsplannen gesignaleerd (11,1 procent).

Impact op bedrijfsvoering
Later maaien kan ook financieel voordeel opleveren, omdat er minder oppervlakte gemaaid
wordt. Tevens is de totale drogestofproductie met gras hoger, maar dan met een lagere voederwaarde. Voor de bedrijfsvoering heeft later maaien echter wel consequenties. De maaisneden
moeten langer doorgroeien waardoor er minder ruimte is voor beweiding. Bij intensieve
beweiding kan dit betekenen dat er (tijdelijk) te weinig gras is voor beweiding in bijvoorbeeld
droge perioden, terwijl er in de stalperiode graskuil kan overblijven. Er is dan weliswaar meer
graskuil, maar het heeft dus een lagere kwaliteit. Per koe is er ongeveer 250 kg meer krachtvoer nodig om de melkproductie op peil te houden.
Maximale verlaging 6,6 kg fosfaat per ha
Bij 100 procent graskuil in het rantsoen en volledig opstallen is de maximale verlaging van de
uitscheiding zo’n 6,6 kg fosfaat per hectare, wat overeenkomt met 4,4 m3 drijfmest, zo is
berekend met het BedrijfsBegrotingsprogramma Rundveehouderij (BBPR) door Wageningen
UR Livestock Research. Er is gerekend voor een normale snedezwaarte met circa 3.000 kg
ds/ha tot en met juni, inclusief eerste snede, met circa
2.500 kg ds/ha in juli en
met circa 2.000 kg ds/ha na
juli. Bij zwaarder maaien is
gerekend met respectievelijk
circa 4.500, 4.000 en 3.000
kg ds/ha. Bij lichtere sneden
zijn de effecten tegengesteld:
de fosfaatuitscheiding stijgt,
er moet (meer) ruwvoer aangevoerd worden, het krachtvoerverbruik daalt en de kosten voor voederwinning stijgen. De verlaging van het
N a deel be w eiden
gehalte in graskuil is ongeveer 0,03 g fosfor per kiloLater maaien betekent minder ruimte voor
gram drogestof per dag dat
beweiden.
de snede langer groeit.
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Taxatiefout
Auto’s verbruikten grote hoeveelheden Super,
Super Plus, loodhoudende benzine en diesel, tot
zover niets schokkends, lijkt mij. Een aantal jaren
geleden drong het besef door dat de voorraden
olie niet oneindig zijn, dat de milieubelasting van
de uitlaatgassen groot is en dat klimaatverande
ring toch een serieuze bedreiging vormt. Begrip
pen als zure regen domineerden het nieuws in de
jaren tachtig en negentig. Er moest iets gebeuren.
Aangezien auto’s grote vervuilers bleken te zijn,
werd de automobielindustrie aangesproken om
de auto’s schoner te maken. Pas na het verplichten
van de katalysator werden stappen gezet. Auto’s
werden echter maar mondjesmaat zuiniger in
verbruik. Tijden veranderen en de verplichtende
of verbiedende rol van de overheid wordt nu als
bemoeizuchtig en betuttelend ervaren. De markt
moet zijn werk doen. Daarom werd de sector
gestimuleerd om schonere auto’s op de markt te
brengen door deze auto’s een substantieel belas
tingvoordeel te geven. En de markt doet zijn werk.
De zuinige en schone hybride auto’s zijn niet meer
weg te denken uit ons straatbeeld. In de dier
houderij werden grote hoeveelheden antibiotica
gebruikt: cefalosporinen, tetracyclines … tot zover
niets nieuws. Een aantal jaren geleden drong het
besef door dat de grote hoeveelheden antibiotica
tot resistentieproblematiek konden leiden, wat
toch een serieuze bedreiging vormt voor de (vete
rinaire) volksgezondheid. Begrippen zoals MRSA
en ESBL domineerden het nieuws in de afgelopen
jaren. Er moest iets gebeuren. Aangezien veehou
ders en dierenartsen de grote verbruikers bleken
te zijn, werd de sector aangesproken. De anti
microbiële groeibevorderaars werden verboden en
het aantal dierdagdoseringen aan banden gelegd.
Een reductie van 50 procent is inmiddels gehaald,
maar er moet meer gaan gebeuren. Komt het ver
haal u bekend voor? Wellicht is het goed de uiterst
succesvolle fiscale aanpak van de autobranche in
te zetten in de veehouderij. Belast derde keus anti
biotica extreem zwaar, tweede keus antibiotica niet
mild, eerste keus antibiotica niet veel anders dan
nu en stel vaccins vrij van belasting en accijns.
Gebruik de geïnde accijns
voor een pr-fonds voor de
sector. Laat de markt zijn
werk doen.

Elzo Kannekens
Public Affairs Manager
Boehringer Ingelheim
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