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Inleiding

Naar aanleiding van diverse vragen uit de praktijk over de stalbalans heeft het ministerie van
Economische Zaken verzocht de diergebonden forfaits voor konijnen in bijlage D van de
Uitvoeringsregeling Meststoffenwet te toetsen aan de nieuwste inzichten en eventueel voorstellen te
doen voor wijzigingen. Daarbij gaat het zowel om de bruto excreties als de gasvormige emissies. Ook
veranderde huisvestingssystemen dienen in deze beschouwing te worden betrokken.
Deze notitie is besproken en geaccordeerd in de CDM-werkgroep “Diergebonden Forfaits” op 23 mei
2014.

Notitie t.b.v. EL&I met advies voor wijziging excretieforfaits bij konijnen
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2

Excretieforfaits en ontwikkelingen in de sector

2.1

Excretieforfaits

Bedrijven dienen jaarlijks aan te tonen dat de gebruiksnormen voor mest niet zijn overschreden. Daarbij
wordt gebruikt gemaakt van excretieforfaits. Dat zijn diergebonden normen, die bestaan uit 1) de
excretie van de hoeveelheid mest per dier in de periode van 1 augustus tot 1 maart, de excretie van
stikstof en fosfaat per dier per jaar en de totale stikstofcorrectie (gasvormige stikstofverliezen) als
onderdeel van de stalbalans. De normen hiervoor zijn opgenomen in Tabel I van Bijlage D (Diergebonden
normen) van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet (URM).
Voor hokdieren (daartoe behoren ook de konijnen) is besloten de mestproductie met behulp van een
stalbalans op bedrijfsniveau vast te stellen. In een stalbalans is de mestproductie het verschil tussen de
mineralen input in de vorm van veevoer en dieren enerzijds en de output in de vorm van dieren, dierlijke
producten en gasvormige verliezen anderzijds. De aan- en afvoerposten van de stalbalans zijn aanvoer
van voer, aanvoer van dieren en afvoer van dierlijke producten en dieren. Aanvoer van mengvoer en
afvoer van dierlijke producten worden door de veehouder geregistreerd en jaarlijks aan DR doorgegeven
(ook voerleverancier geeft DR een overzicht van de aangevoerde mineralen). Voor de vaststelling van de
mineralen aan- en afvoer van dieren zijn in de regelgeving forfaits opgenomen voor het stikstof- en
fosfaatgehalte in de dieren (zie Tabel III van Bijlage D van de URM). Tenslotte mogen gasvormige
verliezen zoals opgenomen in Tabel I van Bijlage D van de URM in mindering worden gebracht.
De berekende N- en P-uitscheiding heeft betrekking op een periode van een jaar (365 dagen). De N- en
P-excretie per dier per jaar wordt uitgerekend op basis van de balans:
kg N- of P-excretie (per dier per jaar)
=
kg N of P in opgenomen voer minus kg N of P vastgelegd in dierlijk product
Hiervoor is het dus nodig informatie te hebben over het N- en P-gehalte van het verstrekte voer
(voeders), de hoeveelheid gebruikt voer en de productie aan dierlijk product. Daarnaast zijn gegevens
nodig van het gemiddelde gehalte aan N en P in het dierlijk product.
De mestproductie wordt vervolgens uit de excretie bepaald door de gasvormige verliezen in de
stalperiode op de excretie in mindering te brengen. In stallen gaat stikstof door gasvormige verliezen
verloren. Dit betreft emissies van ammoniak (NH3) en van N2O, NO en N2 die tijdens nitrificatie en
denitrificatie kunnen ontstaan. De verliezen van ammoniak (NH3) uit stalopslagen zijn afkomstig uit de
Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) of daarvan afgeleid. Schattingen voor N-verliezen door
emissies van N2O, NO en N2 uit stallen en mestopslagsystemen zijn gebaseerd op de IPCC (1996) en
Oenema et al. (2000).
kg N-verlies (per dier per jaar uit mest) = kg N-excretie maal %N-verlies (=stikstofcorrectie)
kg N-excretie (per dier per jaar in mest) = kg N-excretie minus kg N-verlies
De excretie (mestproductie) per dier in de periode van 1 augustus tot 1 maart (m3) wordt berekend aan
de hand van het quotiënt van de excretie in kg N per dier per jaar en het stikstofgehalte van de mest (kg
N per ton) en het soortelijk gewicht van mest (kg mest per dm3).
m3 (mest per dier per jaar) = kg N-excretie (per dier per jaar in mest) delen door N-gehalte in
mest (kg N per 103 kg) en delen door s.g. van mest (kg mest per 10-3 m3)
2.2

Ontwikkeling technische resultaten konijnenhouderij

Sinds de invoering van de welzijnsverordening in 2006 (PPE, 2006) heeft de sector zich verder
geprofessionaliseerd, wat heeft geresulteerd in aanzienlijke verbeteringen in de technische resultaten:
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een groter aantal gespeende konijnen per voedster, lagere uitval- en vervangingspercentages en een
betere groei- en voederconversie.
2.3

Ontwikkeling in huisvesting

In de RAV zijn voor de hieronder genoemde konijnencategorieën en stalsystemen NH3 emissies per
dierplaats per jaar gegeven.

De twee belangrijkste huisvestingssystemen in de konijnenhouderij op dit moment zijn: deeppit of
mestbanden/mestschuiven. Bij deeppit blijft de mest 1-4 jaar zitten, de mestput is gedraineerd,
waardoor urine die onder in de put terecht kwam afgevoerd werd . Bij stallen met
mestbanden/mestschuiven varieert het ontmesten van één maal dagelijks tot één maal per ronde. Een
ronde duurt ca. 7 weken. De gasvormige emissies betreffen emissies van N in de vorm van NH3
(ammoniak) en overige stikstofverliezen te weten: N2O (lachgas), NO (stikstofmonoxide) en N2
(stikstofgas). NO2 (stikstofdioxidegas) wordt niet meegenomen, aangezien aangenomen mag worden dat
dit niet gevormd wordt in het biologische proces. Volgens Oenema et al. (2000) zijn de overige
stikstofverliezen voor konijnen voor zowel drijfmest als vaste mest respectievelijk 0.1, 0.1 en 1% van de
hoeveelheid in de mest uitgescheiden N. De NH3 verliezen zijn volgens de Regeling ammoniak en
veehouderij (Rav) 1,2 kg/j voor voedsters en 0,2 kg voor vlees- en opfokkonijnen.
2.4

Gevolgen voor excretie forfaits in URM

De hiervoor beschreven ontwikkelingen maken het noodzakelijk de huidige excretieforfaits nader te
beschouwen.
In Hoofdstuk 3 zal worden ingegaan op de gevolgen van de veranderde huisvesting op de N verliezen en
wel met name op de ammoniak emissie.
Vervolgens zal in Hoofdstuk 4 de vastlegging en excretie van stikstof en fosfaat door verschillende
categorieën konijnen op basis van recente technische kengetallen en informatie uit de literatuur opnieuw
worden berekend. Voor de vastlegging van stikstof en fosfaat wordt uitgegaan van de categorieën zoals
opgenomen in Tabel III van Bijlage D van de URM, te weten: jonge konijnen (Ko 1), voedsters (Ko 2),
fokrammen (Ko 3) en vleeskonijnen/opfokkonijnen (Ko 4). Voor de excretie van stikstof en fosfaat per
dier per jaar werden eerder ook meerdere categorieën onderscheiden. Sinds 2008/2009 is echter alleen
nog onderscheid is gemaakt tussen voedster (900) en vleeskonijnen (901). Daarbij zijn in de categorie
900 naast de voedster ook de zogende jongen en de aanwezige rammen en opfokkonijnen opgenomen.
De excretie van stikstof en fosfaat per dier per jaar zal voor categorie 900 (voedster) worden opgebouwd
uit de excreties van de onderliggende categorieën waarbij rekening wordt gehouden met gewijzigde
aantallen per voedster aanwezige opfokkonijnen en fokrammen.
In Hoofdstuk 5 zullen op basis van de in Hoofdstuk 4 vastgestelde N-excretie per diercategorie per jaar
en de gasvormige verliezen vastgesteld in Hoofdstuk 3 de verliezen in kg N per dier per jaar uit mest
(=stikstofcorrectie in Tabel I van Bijlage D van de URM), de nog in de mest achterblijvende kg N per dier
per jaar (=excretie per dier per jaar in Tabel I van Bijlage D van de URM) en de hieruit te berekenen
mestopslagcapaciteit in m3 (=excretie per dier in de periode van 1 augustus tot 1 maart in Tabel I van
Bijlage D van de URM).

Notitie t.b.v. EL&I met advies voor wijziging excretieforfaits bij konijnen
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3

Gasvormige emissies

Voor de emissiefactoren wordt uitgegaan van de verliezen zoals die voor overige huisvestingssystemen in
de Rav zijn opgenomen, te weten 1.2 kg/j per dierplaats voor voedsters en 0.2 kg/j voor vleeskonijnen.
Het zij opgemerkt dat ten tijde van het bepalen van de emissiefactor voor voedsters nog rammen
aanwezig waren in de stal. Per voedster is daarom 0.15 ram ingecalculeerd (Montsma en Groenestein,
1993). Dit geeft een overschatting van de ammoniakemissie per voedster omdat in de huidige situatie in
90% van de gevallen geen rammen aanwezig zijn.
Sinds 2006 is de welzijnsverordening (PPE, 2006) ingevoerd die wezenlijke veranderingen in de
konijnenhouderij tot gevolg had. Dit heeft consequenties voor de hokuitvoering, en tegelijkertijd is de
uitvoering van de mestopslag aangepast. Het gevolg is dat het merendeel van de huisvesting nu
emissiearm is uitgevoerd volgens BWL 2005.08.V1 voor de voedsters en BWL 2005.09.V1 voor de
vleeskonijnen). Dat betekent dat de NH3-emissie uit de mest voor voedsters en vleeskonijnen
respectievelijk 36 en 40% lager is. De forfaitaire N-excretie wordt dan hoger, respectievelijk 2.31, 0.45
en 1.16 voor voedsters, vleeskonijnen en rammen. Dit is een stijging van 20, 20 en 25% respectievelijk.
Eenzelfde ontwikkeling heeft plaatsgevonden in de nertsenhouderij waar nagenoeg alle bedrijven
emissiearm zijn uitgevoerd. De URM heeft voor de konijnenhouderij echter geen apart forfait voor
emissiearm gehouden dieren. Dat impliceert dat in onderhavige rapportage, uitgaande van de NEMA
methodiek (Velthof et al., 2009), die de Rav leidend laat zijn, de factoren voor overige systemen voor
respectievelijk diercategorie voedster inclusief 0,15 ram en bijbehorende jongen tot speenleeftijd en
diercategorie vlees en opfokkonijnen tot dekleeftijd gehanteerd zijn.
Huis in ’t Veld et al. (2011) hebben recent nog gemeten in één konijnenstal (protocollair zijn vier locaties
nodig). Deze was emissiearm uitgevoerd volgens de beschrijvingen in de BWL 2005.08 en BWL 2005.09
(Rav voor categorie I1.1 en I2.1). De hoogte van de bijbehorende Rav-emissiefactoren (0,77 en 0,12
kg/j per dierplaats) is gebaseerd op onderzoek van Hol et al., (2004). De NH3-emissies gemeten door
Huis in ’t Veld et al. (2011) waren 0,378 en 0,091 kg voor voedsters en vleeskonijnen. Dit is ca 50 en
25% lager. Huis in ’t Veld et al., (2011) beschrijven ook dat de variatie tussen metingen groot was, maar
desalniettemin kan gesteld worden dat zeker de ammoniakemissie van de voedsters veel lager uitvalt
dan de Rav aangeeft. Verrekening van deze lagere ammoniakemissie zou het forfait van de voedsters
verhogen met nog eens een kleine 20% tot 2.67 kg. Een verklaring voor het verschil in emissie is de
afwezigheid van rammen in het onderzoek van Huis in ’t Veld. Gedurende de metingen van Hol et al.,
(2004) was gemiddeld een ram per zeven voedsters aanwezig. Daarnaast dient vermeld te worden dat
de N2O-N emissie tijdens het onderzoek van Huis in ’t Veld (2011) aanzienlijk was (2% van de Nexcretie) terwijl dat in het onderzoek van Hol et al. (2004) niet zo was (niet gepubliceerd, Hol,
mondelinge mededeling). Blijkbaar was de mest tijdens de metingen van Huis in ’t Veld et al. (2011) aan
het broeien.
Zoals eerder aangegeven zijn de emissiefactoren die in de Rav zijn opgenomen gemeten met
aanwezigheid van rammen in de stal. Dit zal een overschatting van de emissie veroorzaken ten opzichte
van de huidige situatie waarbij geen rammen meer gehuisvest worden op de vermeerderingsbedrijven.
Het is moeilijk in te schatten hoe groot het aandeel van de rammen zal zijn geweest op de emissie. Op
basis van aantallen dieren zou je kunnen zeggen dat 0.15 dieren op 1 dier 15% emissie kan uitmaken.
Dit zou de emissie op 1.02 kg brengen en het excretieforfait verhogen met 8-9% tot 2.08 kg. Dit is een
overschatting, want je houdt dan geen rekening met de jonge konijnen en het verschil in N-excretie
tussen voedsters en rammen. Op basis van de N-excretie voeg je met een ram per voedster 0.15*1.53
kg N (Tabel 5) toe aan de mest per jaar. Veronderstel je een emissie van 37.2% van de N-excretie dan
zou 0.085 kg van de rammenmest afkomstig zijn. Dit is 7% van de emissie van 1.2 kg en zou de
forfaitaire excretie met 4% verhogen tot 1.99 kg. Ook dit is een overschatting omdat je geen rekening
houdt met de jonge konijnen, maar het illustreert wel dat de fout die je maakt door de afwezigheid van
rammen op de emissie van voedsters hooguit 5-10% kan zijn.
De hoeveelheid mest in m3 wordt berekend op basis van het soortelijk gewicht van de mest en de Ngehalten. Bij de gedraineerde mest wordt er in de URM ten behoeve van de berekeningen vanuit gegaan
dat alle N en P in de vaste fractie zit (mestcode 90 en 91 in Tabel 5 van de URM) Wanneer het N-gehalte
van de mest lager wordt zal de mestopslagcapaciteit evenredig hoger worden en vice versa.
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4

Vastlegging en excretie van stikstof en fosfaat door het dier

4.1

Algemene uitgangspunten

Sinds de vorige schattingen in 2005 (Jongbloed en Kemme, 2005) van de N- en P-uitscheiding door
konijnen is er in de sector het nodige veranderd. De verbeterde technische resultaten en de gevolgen
daarvan voor de excreties worden in de volgende paragrafen besproken.
Gewichten en gehalten aan N en P in diverse categorieën
In Tabel 1 is aangegeven wat de gehalten aan N en P (g per kg levend gewicht) zijn voor de
onderscheiden diercategorieën. Op grond van literatuuronderzoek zijn de gehalten in de diverse
categorieën geactualiseerd (zie Bijlage).
Tabel 1. Gewichten en gehalten aan N en P in diverse categorieën.
Diercategorie

Gewicht (g) Fysiologische

N-

P-

2012

gehalte

gehalte

(g/kg)

(g/kg)

status

Jonge konijnen

200

Uitvalgewicht

27,1

5,4

Jonge konijnen

800

Speengewicht

30,0

5,4

Vleeskonijn

1000

Uitvalgewicht

28,2

4,9

Vleeskonijn

2600

Eindgewicht

28,2

4,9

Opfokkonijnen

2600

77 dagen

28,2

4,9

Voedster

3500

Begingewicht

30,2

5,2

Voedster

4200

Eindgewicht

30,2

5,2

Fokram

4500

Begingewicht

30,2

5,2

Fokram

7500

Eindgewicht

30,2

5,2

Samengevat komt het erop neer dat voor veel van deze diercategorieën recente gegevens betreffende de
N- en P-gehalten ontbreken. Er zijn vooral oude literatuurbronnen beschikbaar over het N-gehalte in
gespeende konijnen en vleeskonijnen en de meest recente is van Szendro et al. (1998). Uit de
verzamelde literatuur blijkt dat de spreiding in N-gehalte/kg in vleeskonijnen weinig schommelt over de
jaren heen gegeven de kleine standaardafwijking. Van het N-gehalte in voedsters is de meest recente die
van Fekete et al. (2005) en zijn er enkele Nederlandse bronnen van Rommers et al. (2001a, b). Ook bij
voedsters was de standaardafwijking gering. Wel zijn de door Fekete et al. (2005) gevonden N-gehalten
hoger dan van de overige auteurs. Er zijn slechts twee moeilijk verifieerbare referenties uit 1996 en 1997
beschikbaar van het P-gehalte in konijnen. Hierdoor zijn de vermelde gehalten in konijnen redelijk
gedateerd en niet betrouwbaar en is experimenteel onderzoek naar het N- en P-gehalte in diverse
categorieën konijnen aan te bevelen.
Samenstelling konijnenvoeders
Uit het jaaroverzicht van 2011 blijkt dat het gemiddelde N- en P-gehalte van alle konijnenvoeders 26,032
resp. 5,208 g/kg is (Van Bruggen, 2012). Daarnaast is van enkele mengvoerfabrikanten het N- en Pgehalte van zowel vleeskonijnenvoeders als van voeders voor voedsters opgevraagd. Deze waren 24,4
resp. 28,4 g N/kg en 4,5 resp. 6,0 g P/kg. Vervolgens is op basis van het gegeven dat twee derde van
het voer bestemd is voor vleeskonijnen en een derde voor voedsters uitgerekend op welk N- en Pgehalte men zou uitkomen. Voor N was het berekende N-gehalte een factor 1,0116 lager dan het gehalte
volgens Van Bruggen (2012) en werd daarom het N-gehalte in voeders voor vleeskonijnen en voedsters
gecorrigeerd naar 24,7 resp. 28,7 g/kg voer (Tabel 2). Voor P was het berekende P-gehalte een factor
1,0416 lager dan het gehalte volgens Van Bruggen (2012) en werd daarom het P-gehalte voor
vleeskonijnen en voedsters gecorrigeerd naar 4,7 resp. 6,3 g/kg voer (Tabel 2).

Notitie t.b.v. EL&I met advies voor wijziging excretieforfaits bij konijnen
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Tabel 2. Overzicht van de eiwit-, N- en P-gehalten in de konijnenvoeders.
Soort voeder

Eiwit

N

P

(g/kg)

(g/kg)

(g/kg)

Vleeskonijnenvoeders

155

24,7

4,7

Voedstervoeders

179

28,7

6,3

De N- en P- gehaltes in de voeders voor voedsters zijn ook gebruikt in de berekeningen van de
dierexcreties voor fokrammen en opfokkonijnen.
4.2

Vastlegging van stikstof en fosfaat (Tabel III van Bijlage D van de URM)

Op grond van de gewichten en gehalten N en P is voor de categorieën uit Tabel III van Bijlage D van de
URM de vastlegging van N, P en P2O5 vastgesteld. Deze uitkomsten zijn afgeleid van Tabel 1 en
weergegeven in Tabel 3.
Tabel 3. Vastlegging van N, P en P2O5 per dierdiercategorie
Categorie

Per kg lichaamsgewicht

Per dier

kg N

(kg P)

kg P2O5

kg N

(kg P)

kg P2O5

gewicht (g)

Jonge konijnen

0.0300

0.0054

0.0124

0.021

0.004

0.009

700

voedsters

0.0302

0.0052

0.0119

0.121

0.021

0.048

4000

fokrammen

0.0302

0.0052

0.0119

0.151

0.026

0.060

5000

Vleeskonijnen en
opfokkonijnen

0.0282

0.0052

0.0119

0.071

0.013

0.030

2500

4.3

Categorieën voor excretie forfaits

Zoals eerder aangegeven bestaan sinds 2008/2009 alleen nog excretieforfaits voor de categorieën 900
(voedsters = alle vrouwelijke dieren die tenminste eenmaal zijn gedekt, met bijbehorende rammen,
zogende jongen en opfokkonijnen) en 901 (vleeskonijnen = alle jonge konijnen die na spenen bestemd
zijn voor de vleesproductie). In de huidige forfaits voor categorie 900 is de excretie van een voedster
met zogende jongen de referentie; de excretie van de aanwezige rammen en opfokkonijnen zijn hieraan
gerelateerd. Jongbloed & Kemme (2005) zijn daarbij uitgegaan van gemiddeld 3,25 rammen per 100
voedsters (uitganspunten: 20% van bedrijven heeft bedrijfs-KI, 50% van de bedrijven betrekt sperma
van KI stations en 10% van bedrijven heeft nog 9-10 rammen per 100 voedsters) en een
vervangingspercentage voor de voedsters van 140%. Gemiddeld is dus gerekend met 0,0325 rammen
per voedsters die het gehele jaar aanwezig zijn (Jongbloed & Kemme, 2005) en met 1,4 opfokkonijnen
per voedster (KWIN-V, 2002-2003) die een aan de opfokperiode gerelateerd aantal dagen per jaar
worden opgefokt. Informatie uit de sector (2012, persoonlijke mededeling Irma van Kreij) geeft aan dat
momenteel ruim 90% van de bedrijven gesloten is. Op een gesloten bedrijf vindt zowel de reproductie
als het afmesten van de vleeskonijnen plaats. Er zijn slechts enkele bedrijven waar reproductie of
afmesten van vleeskonijnen plaatsvindt. Bevruchting van de voedsters vindt plaats met kunstmatige
inseminatie (ki), dat impliceert dat op een reproductiebedrijf geen rammen aanwezig zijn. Fokrammen
komen voor op twee ki stations in Nederland en incidenteel op reproductie- en gesloten bedrijven.
4.4

Dierexcreties per categorie

4.4.1

Voedsters (alle vrouwelijke dieren die tenminste eenmaal zijn gedekt, met zogende jongen)

Uitgangspunten
Het aantal in 2012 gespeende jongen per jaar was 55,4 per voedster (KWIN-V, 2012-2013). Het
begingewicht van de voedsters is 3,5 kg. Het gewicht van de voedster bij afvoer is 4,2 kg. De uitval van
jongen voor spenen is 12%. Het vervangingspercentage wordt op 130% per jaar gesteld (KWIN-V, 201210 van 22
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2013). Per dag is de voeropname gemiddeld 400 g voer (Rooyakkers, 2004), wat op jaarbasis 146 kg is.
De voedsters krijgen voedsterkorrel. Ook niet gespeende konijnen nemen enig voer op wat in de opname
van de voedster is meegenomen. Voedsterkorrel bevat 28,7 g N/kg en 6,3 g P/kg en de fecale
verteerbaarheid van N is gesteld op 79,5% (Branje, 2012).
Resultaten voedsters
In Tabel 4 is op basis van bovengenoemde uitgangspunten een overzicht gegeven van de N- en Puitscheiding voor voedsters. De berekende uitscheiding is uitgedrukt in kg N en P per dierjaar (1 dier dat
het gehele jaar aanwezig is).
Tabel 4. N- en P-opname en -uitscheiding (kg) door voedsters in kg per dierjaar voor 2012.
Voeropname

N-gehalte

Totaal N

voer

Opname voedsterkorrel

P-gehalte

Totaal P

voer

kg/jaar

g N/kg

kg N/jaar

g P/kg

kg P/jaar

146

28,7

4,19

6,3

0,920

Vastlegging in dier

1,40

0,252

Uitscheiding dier

2,79

0,667

De uitscheiding (excretie) per voedster (incl. zogende jongen) is 2,79 kg N en 0,667 kg P per jaar
4.4.2

Nieuwe URM categorie - Fokrammen

Uitgangspunten
Het begingewicht van de rammen op een leeftijd van 16 à 17 weken (116 dagen) is 4,5 kg, het
eindgewicht op een leeftijd van 662 dagen is 7,5 kg. Een fokram gaat 1,5 jaar mee zodat deze jaarlijks
voor 67% wordt vervangen.
De voeropname voor de fokrammen van 16 à 17 weken leeftijd tot 20 weken leeftijd is 200 g/d, waarna
150 g/d wordt verstrekt (Poliste, 2012) wat op jaarbasis 55,4 kg is. In de periode voor 16-17 weken
wordt ervan uitgegaan dat de excretie wordt meegenomen bij de opfokkonijnen (aandeel is echter zeer
gering). De fokrammen krijgen een voer gelijk aan dat voor voedsters. Het voer bevat 28,7 g N/kg en
6,3 g P/kg en de fecale verteerbaarheid van N is gesteld op 79,5% (Branje, 2012).
Resultaten fokrammen
In Tabel 5 is op basis van bovengenoemde aannames een overzicht gegeven van de N- en P-uitscheiding
voor fokrammen. De berekende uitscheiding is uitgedrukt in kg N en P per dierjaar (1 dier dat het gehele
jaar aanwezig is). Daarmee verschilt dit getal van in de sector gebruikelijke kengetallen.
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Tabel 5. N- en P-opname en -uitscheiding (kg) door fokrammen konijnen in kg N en P per dierjaar voor
2012.
Voeropname

N-gehalte

Totaal N

voer

P-gehalte

Totaal P

voer

kg/jaar

g N/kg

kg N/jaar

g P/kg

kg P/jaar

55,4

28,7

1,59

6,3

0,349

Vastlegging in dier

0,06

5,19

0,010

Uitscheiding dier

1,53

Opname voedsterkorrel

0,339

De uitscheiding (excretie) per fokram is 1,53 kg N en 0,339 kg P per jaar
4.4.3

Opfokkonijnen

Uitgangspunten
Het aantal konijnen dat per jaar opgefokt wordt ter vervanging van een voedster is 1,3 (KWIN-V, 20122013). Het begingewicht van de opfokkonijnen wordt met 2,6 kg gelijk gesteld aan het eindgewicht van
een vleeskonijn op ca. 78 dagen leeftijd en het gewicht aan het eind van de opfok is 3,5 kg. De
opfokperiode bedraagt vervolgens nog zes weken na een eerste opfokperiode van 47 dagen na het
spenen (op 31 dagen). De opname en vastlegging in deze eerste periode wordt berekend bij de
vleeskonijnen. De voeropname tijdens de opfok van 6 weken bedraagt 150 g per dier per dag
(Rooyakkers, 2004). Per jaar is de voeropname 54,8 kg per dier. De opfokkonijnen krijgen dezelfde
konijnenkorrel als de vleeskonijnen (Rooyakkers, 2004). Het voer bevat 24,7 g N/kg en 4,7 g P/kg en de
fecale verteerbaarheid van N is gesteld op 73,5% (Branje, 2012).
Resultaten opfokkonijnen
In Tabel 6 is op basis van bovengenoemde aannames een overzicht gegeven van de N- en P-opname en
-uitscheiding voor opfokkonijnen. De berekende uitscheiding is uitgedrukt in kg N en P per dierjaar (1
dier dat het gehele jaar aanwezig is).
Tabel 6. N- en P-opname en -uitscheiding (kg) voor opfokkonijnen in kg N en P per dierjaar in 2012.
Voeropname

N-gehalte

Totaal N

voer

Opname voedsterkorrel

P-gehalte

Totaal P

voer

kg/jaar

g N/kg

kg N/jaar

g P/kg

kg P/jaar

54,8

24,7

1,35

4,7

0,257

Vastlegging in dier

0,28

0,047

Uitscheiding dier

1,07

0,210

De uitscheiding (excretie) per opfokkonijn is 1,07 kg N en 0,210 kg P per jaar
4.4.4

URM categorie 901 - Vleeskonijnen (alle jonge konijnen die na spenen bestemd zijn voor de
vleesproductie)

Uitgangspunten voor 2012
De productiecyclus voor vleeskonijnen bedraagt 47 dagen (Vermeij, 2012). Het begingewicht (=
speengewicht) is 800 gram en het aflevergewicht van een vleeskonijn is 2,60 kg (KWIN-V, 2012-2013).
De voederconversie bedraagt 2,80 waarmee de voeropname op 5,04 kg per dier per ronde komt. Per
jaar is de voeropname 39,1 kg per dier. De vleeskonijnen krijgen konijnenkorrel voor vleeskonijnen. Het
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voer voor 2012 bevat 24,7 g N/kg en 4,7 g P/kg en de fecale verteerbaarheid van N is gesteld op 73,5%
(Branje, 2012).
Resultaten vleeskonijnen
In Tabel 7 is op basis van bovengenoemde uitgangspunten een overzicht gegeven van de N- en Popname en -uitscheiding voor vleeskonijnen. De berekende uitscheiding is uitgedrukt in kg N en P per
dierjaar (1 dier dat het gehele jaar aanwezig is).
Tabel 7. N- en P-opname en -uitscheiding (kg) door vleeskonijnen in kg per dierjaar voor 2012.
Voeropname

N-gehalte

Totaal N

voer

Opname

P-gehalte

Totaal P

voer

kg/jaar

g N/kg

kg N/jaar

g P/kg

kg P/jaar

39,1

24,7

0,967

4,7

0,184

vleeskonijnkorrel
Vastlegging in dier

0,383

0,066

Uitscheiding dier

0,584

0,118

De uitscheiding (excretie) per vleeskonijn (URM categorie 901) is 0,584 kg N en 0,118 kg P per jaar
4.4.5

URM Categorie 900 - Voedsters (alle vrouwelijke dieren die tenminste eenmaal zijn gedekt, met
bijbehorende rammen, zogende jongen en opfokkonijnen)

Voor deze categorie wordt de bruto excretie (per aanwezige voedster) berekend door bij de bruto
excretie van één voedster (incl. zogende jongen), nog de excretie van het aantal opfokkonijnen dat per
jaar per voedster aanwezig is op te tellen. Bij een vervangingspercentage van 130% worden per jaar per
voedster 1,3 opfokkonijnen opgefokt. De opfokperiode voor deze konijnen loopt eerst gedurende een
periode van 47 dagen na spenen (op 31 dagen) parallel met de productiecyclus voor vleeskonijnen,
waarna nog een opfokperiode van 6 weken (42 dagen) volgt. Tabel 8 geeft de uitkomsten van de
berekening.
Tabel 8. N- en P-opname en -uitscheiding (kg) door URM categorie 900 (Voedsters=alle vrouwelijke
dieren die tenminste eenmaal zijn gedekt, met zogende jongen en opfokkonijnen) in kg per dierjaar voor
2012.
Categorie

Voedster (incl. zogende

Aantal

Aantal

Aandeel in

Excretie per

Totale excretie per

per jaar

dagen

totale

dierjaar per

dierjaar

per jaar

excretie

categorie
kg N

kg P

kg N

kg P

1

365

1.000

2.79

0.667

2.79

0.667

Vleeskonijnen

1.3

47

0.167

0.584

0.118

0.10

0.020

Opfokkonijnen

1.3

42

0.150

1.07

0.210

0.16

0.031

3.05

0.718

jongen)

Totale excretie

De uitscheiding (excretie) per voedster (URM Categorie 900) is 3.05 kg N en 0,718 kg P per jaar.
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4.4.6

Vergelijking berekende excreties voor diverse categorieën konijnen in 2006 en 2012

In Tabel 8 is een overzicht gegeven van de forfaitaire uitscheiding van N en P door de diverse
categorieën konijnen op basis van dit onderzoek en volgens Jongbloed en Kemme (2005). Zowel in 2012
als in 2005 zijn de excreties per categorie (Tabel 8) de basis voor vaststelling van de forfaits voor de
URM categorieën 900 en 901. De huidige forfaits in de URM zijn gebaseerd op de uitkomsten van 2006.
Tabel 8. Overzicht van de forfaitaire uitscheiding van N (totaal) en P door diverse categorieën konijnen in
2006 en in 2012 (kg/jaar).
LR onderzoek

LR onderzoek

Categorie

N in 2006

N in 2012

P in 2006

P in 2012

Voedster

2,52

2,79

0,480

0,667

Fokram

1,46

1,53

0,286

0,339

Opfokkonijn

1,07

1,09

0,247

0,210

Vleeskonijn

0,736

0,584

0,169

0,118

Vergelijking van de resultaten van dit onderzoek met die van 2006 geeft aan dat de N- en P-uitscheiding
bij voedsters in 2012 duidelijk hoger is dan in 2006. Dit komt vooral door de hogere N- en P-gehalten in
het voer het iets lagere N-gehalte in de dieren maar vooral door het veel lagere P-gehalte in de dieren.
In Jongbloed en Kemme (2005) is voor voedsterkorrel 27,0 g N/kg en 5,3 g P/kg aangehouden terwijl in
de huidige berekening is uitgegaan van 28,7 g N/kg en 6,3 g P per kg (Tabel 2). Voor de vastlegging
gingen Jongbloed en Kemme in 2005 nog uit van 32,3 g N/kg en 6,0 g P/kg lichaamsgewicht, terwijl nu
is uitgegaan van 30,2 g N/kg en 5,2 g P/kg (Tabel 1). Voor vleeskonijnen is de totale N- en Puitscheiding in 2012 veel lager dan in 2006 door het gebruik van een voer met een veel lager P-gehalte.
Jongbloed en Kemme (2005) gingen nog uit van vleeskonijnenvoer met 24,8 g N en 5,5 g P/kg, terwijl
hier gerekend is met vleeskonijnvoer dat 24,7 g N en 4,7 g P per kg bevat (Tabel 2).
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Berekening excretie forfaits Tabel I van Bijlage D van de URM

5.1

Forfaits categorie 900 - Voedsters (alle vrouwelijke dieren die tenminste éénmaal zijn
gedekt, met bijbehorende rammen, zogende jongen en opfokkonijnen)

De uitscheiding (excretie) per voedster (URM Categorie 900) is 3,05 kg N en 0,718 kg P per jaar (Tabel
7). Per voedster (incl. zogende jongen en opfokkonijnen) betekent dat bij een bezetting van 100%
(Groenestein en Aarnink, 2008) een ammoniakemissie per dierplaats per jaar van 1,2 kg NH3, dat is
0,99 kg NH3-N (1,2*14/17, waarbij 14 de moleculaire massa van N is en 17 die van NH3). Het totale Nverlies incl. overige N verliezen (0,1% N2O-N, 0,1% NO-N en 1% N2-N) wordt voor deze categorie 1,02
kg wat met de her berekende N-excretie uitkomt op 33,6% van de N-excretie. De stikstof correctie komt
dus uit op 1,02 kg per dier per jaar. Het forfait komt uit op 2,02 kg N per voedster per jaar (was 1.53).
De mestproductie in m3 per dier per jaar wordt berekend door forfait van 2,02 kg N-excretie (per dier per
jaar in mest) te delen door N-gehalte in mest (kg N per 103 kg) en delen door s.g. van mest (kg mest
per 10-3 m3). Daarbij is bij vaste mest uitgegaan van 12,9 kg N per 103 kg (volgens URM, Tabel I van
Bijlage I. Forfaitaire mineralengehalten in dierlijke mest) en een soortelijk gewicht van de mest van 0,6
kg per 10-3 m3 (Brontabel Berekening N en P excreties Mestvolume (tab 4) 2008.xls). (Voor de dunne
fractie met droge stofgehalte <2.5% wordt in Tabel I van Bijlage I van de URM aangegeven dat deze
geen N en P bevat). Voor drijfmest is op basis van dezelfde bronnen uitgegaan van 5,1 kg N per 103 kg
en een soortelijk gewicht van 1,0 kg per 10-3 m3. De excreties in m3 per dier in de periode van 1
augustus tot en met 1 maart zoals vermeld in Tabel I van Bijlage D van de URM wordt verkregen door de
hiervoor berekende m3 op jaarbasis te delen door 365 en te vermenigvuldigen met 212. De uitkomsten
zijn opgenomen in de tabellen in Hoofdstuk 6 (Conclusies – Voorgestelde wijzigingen). Omdat
Fokrammen weinig voorkomen gezien de ontwikkeling naar ki, wordt voorgesteld om deze op te nemen
onder de voedsters. De omschrijving van categorie 900 wordt dan ‘Voedsters (alle vrouwelijke dieren die
tenminste éénmaal zijn gedekt, zogende jongen en opfokkonijnen) en fokrammen’.
5.2

Forfaits categorie 901 – Vleeskonijnen (alle jonge konijnen die na het spenen zijn
bestemd voor de vleesproductie)

De uitscheiding (excretie) per vleeskonijn (URM categorie 901) is 0,584 kg N en 0,118 kg P per jaar
(Tabel 6). De NH3 verliezen zijn voor vleeskonijnen 0,2 kg per dierplaats per jaar. Bij vleeskonijnen werd
gerekend met een bezetting van 85% (Groenestein en Aarnink, 2008). Het totale N-verlies inclusief
overige N (0,1% N2O-N, 0,1% NO-N en 1% N2-N) voor deze categorie wordt 0,20, wat met de her
berekende N-excretie uitkomt op 34,4%. Het forfait komt uit op 0,38 kg N per vleeskonijn per jaar (was
0.50). De mestproductie in m3 per dier per jaar wordt berekend door forfait van 0,38 kg N-excretie (per
dier per jaar in mest) te delen door N-gehalte in mest (kg N per 103 kg) en delen door s.g. van mest (kg
mest per 10-3 m3). Daarbij is bij vaste mest uitgegaan van 12,9 kg N per 103 kg (volgens URM, Tabel I
van Bijlage I. Forfaitaire mineralengehalten in dierlijke mest) en een soortelijk gewicht van de mest van
0,6 kg per 10-3 m3 (Brontabel Berekening N en P excreties Mestvolume (tab 4) 2008.xls). (Voor de dunne
fractie met stofgehalte <2.5% wordt in Tabel I van Bijlage I van de URM aangegeven dat deze geen N en
P bevat). Voor drijfmest is op basis van dezelfde bronnen uitgegaan van 5,1 kg N per 103 kg en een
soortelijk gewicht van 1,0 kg per 10-3 m3. De excreties in m3 per dier in de periode van 1 augustus tot en
met 1 maart zoals vermeld in Tabel I van Bijlage D van de URM wordt verkregen door de hiervoor
berekende m3 op jaarbasis te delen door 365 en te vermenigvuldigen met 212. De uitkomsten zijn
opgenomen in de tabellen in Hoofdstuk 6 (Conclusies – Voorgestelde wijzigingen).
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Conclusies – voorgestelde wijzigingen

De hiervoor besproken resultaten, leiden tot aanpassingen van de forfaits van konijnen in Tabel I van
Bijlage D (Diergebonden normen) van de URM. De huidige forfaits zijn:
Diersoort

Per diersoort
onderscheiden
diercategorieën

Diernr.

Konijnen
90
Voedsters (alle
900
vrouwelijke dieren die
tenminste éénmaal zijn
gedekt, met
bijbehorende rammen,
zogende jongen en
opfokkonijnen)
Vleeskonijnen (alle jonge 901
konijnen die na het
spenen zijn bestemd
voor de vleesproductie)

Stalsysteem

Excretie
per dier
in de
periode
van 1/8
tot 1/3
(m3)

Excretie per dier
per jaar
Kg
stikstof

Kg
fosfaat

Stikstof
correctie,
kg/dier/jr

Vaste mest
drijfmest

0,126
0,176

1,53

-

1,23

Vaste mest
drijfmest

0,025
0,057

0,50

-

0,24

Aanbevolen wordt om de huidige forfaits te reviseren; het voorstel voor de nieuwe forfaits is
hieronder weergegeven:
Diersoort

Per diersoort
onderscheiden
diercategorieën

Diernr.

Konijnen
90
Voedsters (alle
900
vrouwelijke dieren die
tenminste éénmaal zijn
gedekt, met zogende
jongen en
opfokkonijnen) en
fokrammen
Vleeskonijnen (alle jonge 901
konijnen die na het
spenen zijn bestemd
voor de vleesproductie)

Stalsysteem

Excretie
per dier
in de
periode
van 1/8
tot 1/3
(m3)

Excretie per dier
per jaar
Kg
stikstof

Kg
fosfaat

Stikstof
correctie,
kg/dier/jr

Vaste mest
drijfmest

0,152
0,230

2,02

-

1,02

Vaste mest
drijfmest

0,029
0,044

0,38

-

0,20
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Op grond van de gegevens in Tabel 3 is het voorstel om ook de forfaits in Tabel III (Aan- en afvoer van
staldieren) van Bijlage D (Diergebonden normen) van de URM aan te passen. De huidige forfaits zijn:
Categorie

Code

Per dier

Per kg lichaamsgewicht

kg stikstof

kg fosfaat

kg stikstof

kg fosfaat

jonge konijnen

Ko 1

0,020

0,010

0,0289

0,0137

voedsters

Ko 2

0,124

0,053

0,0289

0,0137

fokrammen

Ko 3

0,129

0,055

0,0289

0,0137

vleeskonijnen en
opfokkonijnen

Ko 4

0,074

0,035

0,0289

0,0137

Aanbevolen wordt deze informatie op de volgende wijze aan te passen:
Categorie

Code

Per dier

Per kg lichaamsgewicht

kg stikstof

kg fosfaat

kg stikstof

kg fosfaat

jonge konijnen

Ko 1

0,021

0,009

0,0300

0,0124

Voedsters en
fokrammen

Ko 2

0,121

0,048

0,0302

0,0119

vleeskonijnen en
opfokkonijnen

Ko 4

0,071

0,030

0,0282

0,0119

Deze informatie van de categorieën in Tabel III (Aan- en afvoer van staldieren) van Bijlage D
(Diergebonden normen) van de URM wordt gebruikt bij het opstellen van de stalbalans, waarbij het
aantal aanwezige, aangevoerde en afgevoerde dieren in een categorie van belang is bij het vaststellen
van de aan- en afvoer van mineralen. Verder wordt daarbij rekening gehouden met de aanwezige,
aangevoerd en afgevoerde voerhoeveelheden. Tenslotte wordt vastgesteld welk gasvormige verliezen uit
de stallen zijn opgetreden. Omdat diercategorieën vaak bij elkaar worden gehouden zijn voor hiervoor
gebruikte de stikstofcorrectie slechts drie categorieën beschikbaar. Deze zijn opgenomen in Tabel I van
Bijlage D (Diergebonden normen) van de URM.
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Bijlage. Achtergrond van de N- en P-gehalten in diverse categorieën konijnen

In de literatuur zijn er wel enkele gegevens omtrent het N-gehalte in zowel vleeskonijnen als voedsters
maar van het P-gehalte in konijnen zijn er vrijwel geen gegevens.
Voor het N-gehalte in gespeende konijnen is er slechts één betrouwbare meting van Maertens et al.
(1997) die bij een speengewicht van 809 g een N-gehalte van 23,2 g/kg levend gewicht vond. Daarnaast
hebben we de resultaten van Fraga et al. (1978) van zuigende konijnen op een leeftijd van 30 en 35
dagen ook gebruikt voor het berekenen van een gemiddeld N-gehalte. Deze was 30,7 g N/kg EBW
(Empty Body Weight = lichaamsgewicht exclusief inhoud spijsverteringskanaal) wat resulteert in 30,0 g
N/kg LW (lichaamsgewicht).
Wel zijn er diverse waarnemingen van het N-gehalte in vleeskonijnen waarvan enkele erg gedateerd zijn,
maar er lijkt geen effect van jaar van publicatie op het N-gehalte in vleeskonijnen en voedsters. Daarom
zijn al deze gegevens voor berekening van het N-gehalte in de konijnen gebruikt.
Wij hebben voor vleeskonijnen alleen die gegevens uit de literatuur gebruikt die voldeden aan de
volgende voorwaarden: de leeftijd van de konijnen moest variëren van 67 tot 87 dagen omdat de leeftijd
bij slachten momenteel 77 dagen bedraagt, en het levend gewicht bij slachten (nu 2600 g) mocht
variëren van 2200 tot 3000 g. Onder de gegeven voorwaarden waren er 9 waarnemingen met een
gemiddelde waarde van 31,45 ± 0,95 g/kg leeggewicht (EBW) (De Halle, 1981; Fraga et al., 1983;
Garcia et al., 1993; Maertens et al., 1997; Szendro et al., 1998).
Vervolgens is het gehalte in het EBW omgerekend naar het gehalte in het levend gewicht (LW).
Belangrijke inputfactoren hiervoor zijn de opname aan droge stof (ds) in relatie tot het LW, het N-gehalte
in het voer, de maagdarmvulling, de verteerbaarheid van N in het voer en de gemiddelde retentietijd van
het voer in het maagdarmkanaal. Op basis van voerschema’s in diverse proeven is 6% opname aan ds
per kg LW genomen, het gehalte aan N in de ds 28,05 g/kg, de maagdarmvulling is 13% van LW
(Maertens et al., 1997), de verteerbaarheid van N is gesteld op 75%, en de gemiddelde retentietijd van
het voer in het maagdarmkanaal is 18 uur aangenomen (Laplace en DeBlas, 1975). Op basis van deze
gegevens is berekend dat het N-gehalte 28,15 g/kg LW bedraagt voor vleeskonijnen bij afvoer vanaf het
bedrijf. In deze dataset bedroeg het gemiddelde LW 2510 g en het EBW 2270 g.
Voor schatting van het gehalte aan N in voedsters zijn alle gegevens gebruikt die beschikbaar waren. Dit
betreft voedsters van diverse pariteiten bij de eerste keer dekken, bij spenen, bij dekken of 5 dagen na
dekken, en bij diverse dagen dracht. Er waren in totaal 25 waarnemingen met een gemiddeld LW van
3940 g en een EBW van 3542 g. Het N-gehalte was 32,34 ± 1.68 g/kg EBW (Fekete et al., 2005;
Rommers et al., 2001; Xiccato et al., 1999; Xiccato et al., 2004).
Vervolgens is het gehalte in het EBW omgerekend naar het gehalte in het levend gewicht LW. Ook hier
zijn dezelfde inputfactoren als voor vleeskonijnen gebruikt. Op basis van voerschema’s in diverse
proeven is 6% opname aan ds per kg LW genomen, het gehalte aan N in de ds 32,64 g/kg, de
maagdarmvulling is 9,4% van LW, de verteerbaarheid van N is gesteld op 75%, en de gemiddelde
retentietijd van het voer in het maagdarmkanaal is 18 uur aangenomen (Laplace en DeBlas, 1975). Op
basis van deze gegevens is berekend dat het N-gehalte in voedsters 30,22 g/kg LW bedraagt bij afvoer
vanaf het bedrijf. Bij gebrek aan gegevens is voor het N-gehalte in fokrammen hetzelfde gehalte
aangenomen als voor voedsters.
Wat betreft het P-gehalte in konijnen zijn er slechts twee publicaties over vleeskonijnen die niet te
controleren zijn. Zo halen Maertens et al.(2005) een onderzoek van Maertens (ongepubliceerd) aan van
5,01 g/kg LW en één van Ferreira et al. (1996) met 5,14 g P/kg EBW. Omrekening van de 5,01 g/kg LW
naar EBW geeft een waarde van 5,76 g/kg EBW. Het middelen van de twee waarden geeft 5,45 g P/kg
EBW.
Vervolgens hebben we het P-gehalte in EBW weer naar LW ongerekend volgens dezelfde procedure als
voor vleeskonijnen. Op basis van voerschema’s in diverse proeven is 6% opname aan ds per kg LW
genomen, het gehalte aan P in de ds 5,3 g/kg, de maagdarmvulling is 9,4% van LW, de verteerbaarheid
van P is gesteld op 40%, en de gemiddelde retentietijd van het voer in het maagdarmkanaal is 18 uur
aangenomen (Laplace en DeBlas, 1975). Op basis van deze gegevens is berekend dat het P-gehalte in
vleeskonijnen 5,19 g/kg LW bedraagt bij afvoer vanaf het bedrijf. Bij gebrek aan informatie bij andere
categorieën konijnen zijn dezelfde P-gehalten in het EBW aangehouden.
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